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АНОТАЦІЯ 

 

Бондаренко І.М. Кодифікація фінансового законодавства в умовах 

гармонізації законодавства України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

У дисертації здійснено системний аналіз наукових і практичних проблем 

кодифікації фінансового законодавства України на сучасному етапі. 

Проаналізовано стан і склад системи фінансового законодавства, напрямки її 

вдосконалення. Охарактеризовано систему фінансового законодавства як 

сукупність законодавчих актів, деталізовано особливості процесу їх 

систематизації, що обумовлено природою фінансово-правового регулювання. 

З’ясовано об'єктивні підстави реалізації цього процесу і форми систематизації 

на підставі деталізації предмета фінансово-правового регулювання. При 

характеристиці форм систематизації фінансового законодавства аналізуються 

процеси обліку, інкорпорації, консолідації і кодифікації. Обґрунтовується 

характеристика кодифікації як найбільш принципової у плані реформування 

фінансового законодавства форми систематизації. Аналізується проблема 

узгодження побудови системи фінансово-правової галузі та системи 

фінансового законодавства. На підставі цього обґрунтовується висновок про 

перспективність підгалузевих процесів кодифікації при регулюванні 

бюджетних і податкових відносин. 

Значна увага в дисертаційному дослідженні приділяється аналізу як 

процесу кодифікації, так і безпосередньо вмісту кодифікованих актів, 

спрямованих на регулювання суспільних фінансових відносин. При цьому 

другий розділ роботи присвячений аналізу проблем, які характеризують 

природу і динаміку процесу кодифікації, а в третьому розділі аналізується вже 
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результат цього процесу - безпосередньо кодифікований акт. Принциповим 

моментом при з'ясуванні характеру кодифікації є дослідження процесів її 

виникнення і розвитку, безпосередньо генезису кодифікації. Дослідження цих 

аспектів характеристики природи кодифікації здійснюється шляхом аналізу 

кодифікаційних процесів в державах стародавнього світу, за часів 

Середньовіччя, в епоху Відродження і Просвітництва, а також в XIX – XX ст. 

Характеристика процесу кодифікації фінансового законодавства здійснюється 

в порівняльному аспекті при з’ясуванні загальних і особливих рис з іншими 

формами систематизації законодавства, що дозволяє прийти до висновку про 

визначення кодифікації більш досконалою формою систематизації 

фінансового законодавства. З'ясування природи кодифікації передбачає аналіз 

техніки кодифікації фінансового законодавства та циклічності цього процесу. 

Саме з цих позицій досліджується поява передумов кодифікації і розробка 

кодифікованого акту для регулювання суспільних фінансових відносин; зміст 

кодексу, що регулює суспільні фінансові відносини; поява принципових 

протиріч норм кодифікованого акту при регулюванні суспільних фінансових 

відносин; реформування кодифікованого акту, який регулює суспільні 

фінансові відносини. При аналізі динаміки процесу кодифікації 

обґрунтовується об'єктивність послідовної зміни зазначених вище стадій і 

природи їх циклічності в умовах постійного еволюційного вдосконалення 

системи фінансового законодавства.  

Особлива увага приділяється з'ясуванню природи, характеру і змісту 

результату процесу кодифікації фінансового законодавства – кодексу. 

Робиться обґрунтований висновок про неможливість прийняття Фінансового 

кодексу України. Дослідження передумов появи кодифікованих актів, що 

регулюють рух публічних грошових коштів, спирається на принциповий 

момент характеристики термінологічного апарату, що лежить в основі 

формулювань нормативних приписів. Обґрунтовується позиція про те, що це 

має гарантувати як чіткість і точність змісту нормативних приписів, так і 

забезпечення підстав і можливостей ефективного застосування фінансово-
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правових норм. Порівняльна характеристика відповідних розділів Бюджетного 

кодексу України (ст. 2) і Податкового кодексу України (ст. 14) обумовлює 

висновок про логічність і обґрунтованість змісту термінологічного апарату 

при бюджетному регулюванні і наявності принципових проблем і неточностей 

у сформованому термінологічному апараті Податкового кодексу України. 

Зміст кодексів, які регулюють обіг публічних грошових коштів, обумовлює 

обґрунтований підхід до визначення їх структури. В контексті цього 

проаналізовані передумови і перспективи наявності в таких кодексах загальної 

та особливої частин. Охарактеризована можливість застосування в правовому 

регулюванні норм, які формують перехідні частини кодексів. Здійснено 

порівняльну характеристику структурування фінансових кодексів, яке 

включає такі елементи: частини - розділи - глави - параграфи - статті.   

Аналіз характеру кодексів в регулюванні суспільних фінансових 

відносин пов’язується з наявністю і реформуванням підгалузевих фінансових 

кодифікованих актів (Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу 

України). Природа даних кодифікованих актів пов'язується з характером 

відносин, які вони регулюють, і їх місцем в цілісній системі регулювання 

фінансово-правової галузі. Виходячи з родової єдності фінансово-правового 

регулювання та видових особливостей предмета бюджетного і податкового 

права, виділяються об'єктивні передумови кодифікації саме в сфері 

бюджетного та податкового регулювання. Особлива увага приділяється 

обґрунтуванню обліку процесів динаміки в регулюванні руху публічних 

грошових коштів, що зумовлює чітке збалансоване співвідношення в 

Бюджетному кодексі України і Податковому кодексі України матеріальних і 

процедурних норм. 

Ключові слова: Бюджетний кодекс України , кодифікація бюджетного 

законодавства, кодифікація податкового законодавства, Податковий кодекс 

України, система фінансового права, систематизація фінансового 

законодавства.  
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SUMMARY 

Bondarenko I.M. Codification of financial legislation under legal 

harmonization in Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

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

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

Zaporizhzhіa National University, Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation the systematic analysis of scientific and practical problems 

of codification of the financial legislation of Ukraine at the present stage is carried 

out. The state and composition of the system of financial legislation, directions of its 

improvement are analyzed. The system of financial legislation is characterized as a 

set of legislative acts, the peculiarities of the process of their systematization are 

detailed, which is due to the nature of financial and legal regulation. The objective 

bases of realization of this process and forms of systematization on the basis of 

detailing of a subject of financial and legal regulation are found out. In 

characterizing the forms of systematization of financial legislation, the processes of 

accounting, incorporation, consolidation and codification are analyzed. The 

characteristic of codification as the most fundamental form of systematization in 

terms of reforming financial legislation is substantiated. The problem of 

coordination of construction of the system of financial and legal branch and the 

system of financial legislation is analyzed. Based on this, the conclusion about the 

prospects of sub-sectoral codification processes in the regulation of budgetary and 

tax relations is substantiated. 

Considerable attention in the dissertation research is paid to the analysis of 

both the codification process and the content of codified acts aimed at regulating 

public financial relations. The second section of the work is devoted to the analysis 

of problems that characterize the nature and dynamics of the codification process, 

and the third section analyzes the result of this process - directly codified act. A 

fundamental point in clarifying the nature of codification is the study of the 

processes of its origin and development, directly the genesis of codification. The 
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study of these aspects of the characteristics of the nature of codification is carried 

out by analyzing the codification processes in the states of the ancient world, during 

the Middle Ages, during the Renaissance and Enlightenment, as well as in the XIX - 

XX centuries. The characterization of the process of codification of financial 

legislation is carried out in a comparative aspect in clarifying the general and special 

features with other forms of systematization of legislation, which allows us to 

conclude that codification is defined as a more perfect form of systematization of 

financial legislation. Clarification of the nature of codification involves an analysis 

of the technique of codification of financial legislation and the cyclical nature of this 

process. It is from these positions that the emergence of the preconditions for 

codification and the development of a codified act for the regulation of public 

financial relations are studied; the content of the code governing public financial 

relations; the emergence of fundamental contradictions in the norms of the codified 

act in the regulation of public financial relations; reforming the codified act 

governing public financial relations. When analyzing the dynamics of the 

codification process, the objectivity of the successive change of the above stages and 

the nature of their cyclicality in the conditions of constant evolutionary improvement 

of the system of financial legislation is substantiated. 

Particular attention is paid to clarifying the nature, nature and content of the 

result of the process of codification of financial legislation - the code. A reasonable 

conclusion is made about the impossibility of adopting the Financial Code of 

Ukraine. The study of the preconditions for the emergence of codified acts 

governing the movement of public funds is based on the fundamental moment of the 

characteristics of the terminological apparatus, which underlies the wording of 

regulations. The position is substantiated that it should guarantee both clarity and 

accuracy of the content of normative prescriptions, and providing of the bases and 

possibilities of effective application of financial and legal norms. Comparative 

characteristics of the relevant sections of the Budget Code of Ukraine (Article 2) and 

the Tax Code of Ukraine (Article 14) leads to the conclusion of the logic and validity 

of the content of the terminology in budget regulation and the presence of 



7 

fundamental problems and inaccuracies in the terminology of the Tax Code of 

Ukraine. The content of codes that regulate the circulation of public funds 

determines a reasonable approach to determining their structure. In this context, the 

preconditions and prospects for the presence of such codes of general and special 

parts are analyzed. The possibility of application in legal regulation of norms which 

form transitional parts of codes is characterized. A comparative description of the 

structuring of financial codes, which includes the following elements: parts - 

sections - chapters - paragraphs - articles. 

The analysis of the nature of codes in the regulation of public financial 

relations is associated with the existence and reform of sub-sectoral financial 

codified acts (Budget Code of Ukraine and the Tax Code of Ukraine). The nature of 

these codified acts is related to the nature of the relations they regulate and their 

place in the holistic system of regulation of the financial and legal sector. Based on 

the generic unity of financial and legal regulation and specific features of the subject 

of budget and tax law, there are objective prerequisites for codification in the field of 

budget and tax regulation. Particular attention is paid to the substantiation of 

accounting for the processes of dynamics in regulating the movement of public 

funds, which leads to a clear balanced relationship in the Budget Code of Ukraine 

and the Tax Code of Ukraine substantive and procedural rules. 

Keywords: Budget Code of Ukraine, codification of budget legislation, 

codification of tax legislation, Tax Code of Ukraine, system of financial law, 

systematization of financial legislation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку фінансового 

законодавства є досить неоднозначним. Бурхливий розвиток і реформування 

суспільних відносин, які виражають обіг публічних грошових коштів, не 

завжди співпадає з адекватним відображенням цих процесів у фінансовому 

законодавстві. Як відомо, реалізація різних форм упорядкування 

законодавчих приписів відбувалася з проголошенням незалежності України. 

З 90-х рр. ХХ ст. розпочався відлік становлення національного законодавства 

України. Початковий етап розвитку системи фінансового законодавства 

характеризувався розробленням законів, підзаконних актів, завдяки чому 

формувався об’єктивний досвід у проведенні систематизаційних процесів. 

90-ті рр. ХХ ст. характеризувалися включенням до системи фінансового 

законодавства законів, які в певному сенсі поверхово, узагальнено 

запроваджували правові режими регулювання публічних фінансових 

відносин. Така ситуація пояснювалася тим, що і відносини, які виражали обіг 

публічних коштів, і зміст законодавчих актів не були занадто складними. До 

того ж з’являлися зовсім нетрадиційні складники системи фінансового 

законодавства. 

Наведені тенденції зумовили можливість використання лише 

найпростіших форм систематизації фінансового законодавства, а саме 

інкорпорації та консолідації. Передумов активізації кодифікаційних процесів 

на початку становлення системи фінансового законодавства не було. 

Фактично об’єктивні підстави кодифікації фінансового законодавства можна 

пов’язувати з десятирічними періодами. Якщо почати з моменту становлення 

законодавства незалежної України, то до 2000 р. вже було напрацьовано 

перший проєкт Податкового кодексу України, а робота над проєктом 

Бюджетного кодексу України завершилася його прийняттям у тому ж 2000 р. 

Наступним етапним моментом у розвитку кодифікаційних процесів стає 

2010 р., коли відбулися дві важливі в цьому сенсі події. По-перше, було 

прийнято нову редакцію Бюджетного кодексу України, а 2 грудня 2010 р. 
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прийнято Податковий кодекс України. До 2020 р. процеси реформування 

норм кодифікованих актів, які регулюють бюджетні та податкові відносини, 

не послабилися, а набули більшої значущості, що відображається в низці 

законодавчих змін для вдосконалення цих актів. Принциповою особливістю 

цього процесу є постійне якісне вдосконалення норм, які увійшли до 

зазначених кодифікованих актів. 

Аналіз процесів кодифікації, вироблення пропозицій і висновків щодо 

цього питання не може стосуватися лише предмета фінансово-правового 

регулювання. Фінансове право, як і фінансове законодавство, не існує 

абсолютно відокремлено від інших галузевих конструкцій. Пошук найбільш 

раціональних форм упорядкування поведінки учасників відносин має 

враховувати декілька аспектів. По-перше, необхідність з’ясування та 

деталізацію меж спрямованості актів різного рівня, що входять до системи 

фінансового законодавства. Так, конституційне розмежування повноважень 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та 

інших владних суб’єктів зумовлює водночас виважену й об’єктивну ієрархію 

їхніх законодавчих актів. По-друге, використання бланкетних норм 

Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України зумовлює 

узгодження фінансово-правових норм з іншими галузевими нормами, а також 

встановлення певних запобіжників у цьому процесі, що перешкоджатимуть 

появі колізій і протиріч у системному регулюванні. По-третє, інтенсивний 

розвиток міждержавних відносин вимагає врахування у процесі кодифікації 

норм міжнародних актів, а також положень, які є сталими для міжнародно-

правового регулювання та без урахування яких неможливо побудувати 

ефективну участь України у світовому співробітництві. По-четверте, 

корегування норм кодексів неможливо здійснити без урахування судової 

практики. Цей аспект безпосередньо виражає ефективність чинних 

кодифікованих норм та показує, наскільки вони раціональні, як виключають 

чи породжують конфліктність у сфері фінансово-правового регулювання. 
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Теоретичним і методологічним підґрунтям дослідження є праці 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, як представників теорії права, так і 

правників-фінансистів. До першої групи авторів, роботи яких змістовно 

вплинули на формування дисертантом підходів і висновків, необхідно 

віднести С. Алексєєва, О. Бабошина, М. Байтіна, С. Братуся, В. Горшеньова, 

Л. Зівса, Р. Ієринга, А. Іодковського, Р. Кабріяка, Д. Керімова, 

А. Козловського, М. Козюбру, В. Копєйчикова, М. Коркунова, 

О. Красавчикова, О. Кутафіна, О. Малька, М. Марченка, В. Мозоліна, 

В. Нерсесянца, Н. Пархоменко, О. Петришина, А. Піголкіна, С. Поленіну, 

П. Рабіновича, І. Самощенка, А. Селіванова, В. Сорокіна, Ю. Тихомирова, 

Ю. Толстого, Р. Халфіну, М. Шаргородського, О. Шебанова, В. Шерстюка, 

Г. Шершеневича, В. Яковлева та інших учених. Не менш цінними є роботи 

представників, які профільно орієнтовані на дослідження проблем фінансово-

правового регулювання, зокрема праці Ю. Аністратенко, В. Бесчеревних, 

Д. Білінського, Л. Воронової, Д. Гетманцева, О. Гетьманець, О. Дмитрик, 

І. Заверухи, А. Іванського, М. Кармаліти, Л. Касьяненко, Т. Коломоєць, 

І. Криницького, М. Кучерявенка, Т. Латковської, О. Лукашева, А. Нечай, 

О. Орлюк, П. Пацурківського, М. Піскотіна, О. Покатаєвої, Н. Пришви, 

Ю. Ровинського, Л. Савченко, Н. Хімічевої, О. Худякова, С. Ципкіна, 

В. Чернадчука та інших науковців. Водночас ґрунтовних робіт, у яких було би 

здійснено системний аналіз процесу кодифікації фінансового законодавства (в 

умовах існування Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу 

України), на сьогодні немає, що й зумовлює актуальність дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі фінансового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого відповідно до цільової 

комплексної програми «Проблеми правового забезпечення справляння 

податків та зборів в Україні» (номер державної реєстрації 0111U000965). 
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Мета та завдання дисертаційної роботи. Мета роботи полягає у 

здійсненні системного науково-практичного дослідження кодифікації 

фінансового законодавства як однієї з форм систематизації законодавчих 

норм, що спрямовані на регулювання обігу публічних коштів, у визначенні 

місця такої кодифікації з-поміж інших форм систематизації, а також у 

з’ясуванні особливостей кодифікаційних процесів у сенсі фінансово-

правового регулювання, природи та місця кодексів, які регулюють публічну 

фінансову діяльність. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

 з’ясувати співвідношення та узгодженість структурування системи 

фінансового права й системи фінансового законодавства; 

 встановити загальне та особливе в корегуванні норм фінансового 

законодавства та норм інших галузей законодавства, які мають змінюватися у 

процесі систематизації; 

 розкрити вплив міжнародно-правових норм на стан системи 

фінансового законодавства; 

 виокремити найбільш ефективні напрями діяльності у процесі 

вдосконалення системи фінансового законодавства як на стадії 

законотворчості, так і під час застосування фінансово-правових норм; 

 висвітлити форми, у яких відбувається систематизація фінансового 

законодавства; 

 проаналізувати історичні тенденції виникнення й розвитку 

кодифікаційних процесів; 

 охарактеризувати об’єкт кодифікаційної діяльності та ознаки 

суб’єктів, які беруть безпосередню участь у цьому; 

 розглянути підстави й можливість досягнення балансу публічного 

та приватного інтересів у процесі кодифікації; 

 розкрити неможливість використання критерію комплексності у 

з’ясуванні природи кодифікованого акта; 



22 

 запропонувати принципи реалізації процесу кодифікації в 

упорядкуванні системи фінансового законодавства; 

 визначити принципові риси, якими має характеризуватися кодекс 

порівняно з іншими законодавчими актами; 

 диференціювати конституційні норми, які впливають на 

кодифікаційні процеси системи фінансового законодавства; 

 з’ясувати шляхи корегування нормативного матеріалу в 

кодифікованих актах, що спрямовані на регулювання обігу публічних 

фінансових коштів; 

 охарактеризувати підходи до формування термінологічного апарату 

у фінансовому законодавстві; 

 розкрити співвідношення матеріальних приписів та гарантування 

динаміки руху публічних коштів у процесі кодифікації фінансового 

законодавства; 

 обґрунтувати матеріальні засади структурування розділів 

Бюджетного кодексу України; 

 визначити особливості регулювання місцевих податків і зборів у 

Податковому кодексі України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що вникають у зв’язку з 

кодифікацією фінансового законодавства. 

Предметом дослідження є кодифікація фінансового законодавства в 

умовах гармонізації законодавства України. 

Методи дослідження. У ході проведення дисертаційного дослідження з 

метою отримання об’єктивного наукового результату та формулювання 

нових наукових положень використано низку загальнонаукових і спеціальних 

методів пізнання. Одним з основних методів є діалектичний, який дав змогу 

всебічно вивчити процеси кодифікації фінансового законодавства та наукові 

концепції, що сприяло виділенню етапів виникнення тих чи інших соціально-

правових явищ і їх розвитку, а також розкриттю сучасного стану 

досліджуваного предмета (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 2.3). З використанням 
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методу історично-правового аналізу наведено ґенезу розуміння та 

регулювання процесу кодифікації, охарактеризовано процеси кодифікації в 

державах стародавнього світу, у середні віки, у новітній час (у XIX–XX ст.) 

(підрозділи 2.1, 2.4). Системно-структурний підхід було застосовано для 

уточнення вихідних засад формування кодифікованого акта, що регулює 

публічні фінансові відносини (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3), а функціональний 

метод – під час з’ясування зв’язків між структурними елементами 

нормативних актів, а також для формування уявлення про структуру 

кодексів, що регулюють публічні фінансові відносини (підрозділи 3.3, 3.4). 

Формально-логічний метод застосовано у процесі вивчення чинного 

фінансового законодавства, що сприяло розробленню низки пропозицій з 

удосконалення бюджетного та податкового законодавства (підрозділи 4.1, 

4.2). У процесі дослідження проблем кодифікації фінансового законодавства 

в умовах гармонізації законодавства України в роботі були застосовані й інші 

методи наукового пізнання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційне дослідження є одним із перших у вітчизняній правовій науці 

комплексних досліджень, що спрямовані на аналіз теоретичних і практичних 

проблем кодифікації фінансового законодавства. За підсумком аналізу 

положень, які увійшли до дисертаційної роботи, були сформульовані 

висновки, що містять наукову новизну та практичну значущість, зокрема: 

уперше: 

 пропонується виходити з того, що в кодексі закріплюються норми, 

які містять узагальнені актуальні приписи, поєднують вихідні принципи 

відповідного галузевого регулювання, а отже, кодекс має певну перевагу над 

законом. З огляду на це може бути перспективним закріплення принципових 

змін у процедурах прийняття кодексів порівняно із законами кваліфікованою 

більшістю голосів народних депутатів, що дасть змогу забезпечити фаховий і 

ґрунтовний підхід до розроблення й змісту такого акта та з’явиться 
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обґрунтований важіль переваги норми кодексу над нормою закону в разі 

колізії; 

 обґрунтовується висновок, що конституційна орієнтованість на 

людину зовсім не означає виникнення суперечності з публічною 

орієнтованістю побудови фінансового законодавства, оскільки публічність 

фінансово-правового регулювання спрямовується на таке гарантування 

реалізації інтересів держави й територіальних громад, за якого держава існує 

для людей, а реалізація імперативних приписів щодо впорядкування 

поведінки зобов’язаних осіб (своєчасного й повного справляння податків 

тощо) зумовлює не фінансування потреб держави (без зворотної віддачі), а 

передачу громадянами державі коштів для фінансового забезпечення 

можливостей держави організувати задоволення потреб суспільства, які 

покладаються на неї (у сферах оборони, медицини, освіти, правопорядку, 

управління тощо), що гарантує погляд на громадянина як на головну цінність 

у сенсі державного управління; 

 доведено, що під час аналізу місця фінансового закону в умовах 

побудови збалансованої системи фінансового законодавства спостерігається 

виділення «базового» закону, який формує єдиний знаменник для окремого 

фінансово-правового інституту. Наявність у бюджетних і податкових 

відносинах кодексів як таких законів не означає, що в інших фінансово-

правових інститутах відсутній базовий закон, на норми якого має спиратися 

весь масив інституційної системи законодавства (наприклад, Закон України 

«Про валюту та валютні операції», який утворює фундамент для 

регулювання валютних відносин); 

 визначається виключне місце кодифікованого акта, оскільки він 

охоплює принципові вихідні засади галузевого регулювання, його нормами 

закріплюються принципи, змістовні конструкції, які мають бути застосовані 

до впорядкування певного різновиду відносин, що забезпечує не монополію 

кодексу в галузевому законодавстві, а його провідне місце на чолі галузевого 
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законодавства з деталізацією власних норм через широке застосування 

підзаконних актів; 

 запропоновано узгодити підходи до структурування стадій 

бюджетного процесу з відображенням цього в Бюджетному кодексі України. 

Так, згідно з п. 10 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України бюджетний 

процес – це регламентований бюджетним законодавством процес складання, 

розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а 

також контролю за дотриманням бюджетного законодавства; відповідно до 

внесених у 2018 р. змін до ч. 1 ст. 19 додано ще стадію складання й розгляду 

Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення 

щодо них. Тому запропоновано виділити окрему главу «Складання та розгляд 

Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення 

щодо них» стосовно Державного бюджету України та відповідні статті 

стосовно місцевих бюджетів, а також внести зміни до п. 10 ч. 1 ст. 2 

Бюджетного кодексу України та викласти його в такій редакції: «бюджетний 

процес – це регламентований бюджетним законодавством процес складання 

та розгляду Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття 

рішення щодо них, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, 

звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства»; 

удосконалено: 

 висновок щодо підходу у формуванні робочих груп, які 

залучаються для реалізації процесів кодифікації, коли доцільно включати до 

них щонайменше три категорії фахівців: а) представників галузей знань, які 

аналізують проблеми кодифікації на межі з правом (представників 

економічної науки, які займаються проблемами оподаткування); б) фахівців, 

які досліджують проблеми системного зв’язку, взаємозумовленості та 

пов’язаності категоріального апарату кодексу; в) фахових філологів, з 

опертям на знання яких можна забезпечити єдність підходів до 

термінологічного апарату, чіткість понять і визначень; 
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 характеристику спрямованості впливу змісту предмета фінансово-

правового регулювання на характер і побудову системи фінансового 

законодавства, що зумовлює декілька важливих акцентів, а саме: а) через 

предмет фінансово-правового регулювання має встановлюватися певна межа, 

що гарантує цілісність та однорідність впливу системи фінансових 

законодавчих актів; б) через предметність фінансово-правової галузі має 

забезпечуватися баланс фінансово-правового впливу з іншими галузями у 

процесі прийняття комплексних законодавчих актів; в) предмет фінансового 

права має гарантувати цілісність та структурованість і галузі, і системи 

законодавства; 

 визначення систематизації фінансового законодавства, яка 

передбачає не лише вплив та корегування норм фінансових законів чи 

фінансових підзаконних актів, а й уточнення, деталізацію, узгодження норм 

актів, які прямо або опосередковано впливають на регулювання публічних 

фінансових відносин, в умовах, коли таке узгодження має два зустрічні 

напрями: з одного боку, норма нефінансового законодавчого акта визначає 

системний вплив на регулювання публічних фінансових відносин, що має 

враховувати реформування фінансового законодавства (ідеться насамперед 

про конституційні норми); з іншого боку, норми фінансових законодавчих 

актів, використовуючи бланкетні посилання на інші галузеві акти, повинні 

встановлювати той орієнтир і мету, для реалізації яких має відбуватися 

трансформація як системи фінансового законодавства, так і законодавчих 

актів, що перебувають на межі з ним; 

 деталізацію визначення періоду балансування складу та 

співвідношення актів фінансового законодавства в контексті його тривалості, 

коли систематизація в таких умовах передбачає три варіанти: 1) редагування 

й зміну окремих норм чинних законодавчих актів, що відображає часткові 

зміни законодавства, законодавчий вплив на окремі не принципові суспільні 

відносини; 2) прийняття нової редакції чинного закону чи кодексу, що 

зумовлюється змістовним редагуванням сукупності законодавчих норм, які 
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входять до акта та відображають принципові зміни в законодавчому впливі 

на відносини щодо обігу публічних фінансів; 3) скасування чинного та 

прийняття нового законодавчого акта, який повністю заміщує окремий закон 

чи кодекс; 

 підхід до характеристики динамічності фінансово-правових 

відносин, процедурних аспектів регулювання обігу публічних грошових 

коштів, оскільки ці аспекти врегулювання об’єктивно притаманні всім 

розділам фінансового законодавства, і на підставі цього узагальнена 

періодичність у сенсі нормативного впливу на регулювання податкових 

відносин має стосуватися виконання податкового обов’язку загалом, на 

відміну від підходу законодавця, який пов’язує зміст податкового періоду 

виключно з обчисленням та сплатою окремих видів податків і зборів, а також 

запропоновано визначення податкового періоду, який має включати й такий 

складник податкового обов’язку, як звітність, декларування; 

 висновок щодо змісту новизни кодифікованого акта, який 

з’являється у процесі систематизації, коли ця новизна має будуватися на 

певному запозиченні приписів, що існували в раніше чинному законодавстві, 

за якої назва, структурування, особливості змісту окремих розділів у новому 

акті мають відрізнятися новизною; проте навряд чи можна виходити з того, 

що до появи кодифікованого акта ці відносини не були врегульовані взагалі, 

що виражає узгодженість революційності новизни приписів кодифікованого 

акта з еволюційністю нормативних приписів попереднього законодавства; 

 характеристику кризовості нормативних приписів кодифікованого 

акта, яка може набувати форм внутрішньої чи зовнішньої. Внутрішня 

кризовість передбачає наявність змістових протиріч між нормами самого 

кодексу, що може пов’язуватися як із недосконалою законодавчою технікою, 

коли протиріччя було закладене ще на етапі розроблення проєкту кодексу, 

проте до певного моменту не проявляло себе, так і з наступними змінами 

чинного кодифікованого акта, коли з плином часу до чинного 

кодифікованого акта були внесені зміни, що не були всебічно узгоджені з 
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приписами чинного кодифікованого акта, і це зумовило внутрішню колізію 

між нормами цього закону. Зовнішня кризовість зумовлена наявністю 

суттєвих протиріч між декількома кодифікованими актами, які регулюють 

відповідний різновид суспільних відносин на межі законодавчого впливу, та 

передбачає існування їх у формі як колізії між кодифікованими актами 

одного галузевого змісту, так і колізії між кодифікованими актами різної 

галузевої природи; 

 висновок щодо матеріального підходу у структуруванні розділів 

Бюджетного кодексу України, коли законодавець розташовує законодавчі 

норми за окремими групами, що стосуються форми централізованого фонду 

публічних коштів (розділ II «Державний бюджет України», розділ III 

«Місцеві бюджети»), та норми, що стосуються регулювання відносин між 

різними ланками бюджетної системи (розділ IV «Міжбюджетні відносини»); 

набули подальшого розвитку: 

 підстави використання поняття «фінансові ресурси», оскільки воно 

не узгоджується з бюджетним регулюванням загалом. По-перше, бюджетне 

регулювання стосується відносин, що пов’язані з рухом коштів, грошей, які 

мають специфічну природу, оскільки їх власником є виключно держава або 

територіальні громади; тобто йдеться про публічні гроші, а не про фінанси чи 

фінансові ресурси (визначення яких чинне законодавство України не 

містить). По-друге, абстрактність поняття «фінансові ресурси» спричинює 

низку питань, відповідь на які зумовлює висновок, що до фінансових 

ресурсів як предмета регулювання бюджетом законодавства щось інше, крім 

коштів, не входить. Саме тому ми вважаємо за доцільне будувати визначення 

бюджету не через план фінансових ресурсів, а через план публічних коштів 

або коштів держави та територіальних громад; 

 висновок щодо існування двох підходів до загальних засад 

формування термінологічного апарату: вузького (який застосовується у ст. 2 

Бюджетного кодексу України та, визначаючи основні положення, закріплює 

виключно категорії, що пов’язані з бюджетно-правовим регулюванням) та 
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широкого (шляхом якого сформовано термінологічний апарат ст. 14 

Податкового кодексу України, куди включені як виключно податково-

правові поняття, так і поняття, які визначаються в інших галузевих актах); 

 характеристика об’єкта систематизації фінансового законодавства 

лише тих фінансово-нормативних актів, які відповідають двом умовам: а) це 

акти, що прийняті у встановленому порядку, відповідно до законодавчо 

визначених процедур; б) це акти, які набули чинності, що із цього моменту 

зумовлює для їх учасників як відповідні повноваження, так і права й 

обов’язки; 

 з’ясування місця кодексу в системі фінансового законодавства 

загалом у разі врахування двох аспектів: а) кодифікований акт перебуває на 

вершині галузевого (чи підгалузевого) законодавства, що не означає, що він 

охоплює все фінансове законодавство в умовах існування низки підзаконних 

актів, у яких деталізуються окремі положення кодексу, плинність судової 

практики, яка орієнтована на розв’язання колізійних, конфліктних аспектів 

відносин, що регулюються кодексом; б) галузевий або підгалузевий 

кодифікований акт регулює лише окрему сферу суспільних відносин, яка 

перебуває на межі з іншими сферами галузевого регулювання, при цьому 

обізнаності у предметному регулюванні галузевими норами може бути не 

досить для отримання відповіді на конкретне запитання щодо застосування 

кодифікаційних норм; 

 неможливість існування збалансованого галузевого чи 

підгалузевого кодифікованого акта, який спрямований на регулювання 

банківських відносин, формування предметного кодифікованого акта, 

оскільки він мав би включати норми, що регулюють відносини між 

юридичними особами, між юридичними та фізичними особами, і є 

предметом приватного права, оскільки різнотипність підходів приватного й 

публічного регулювання забезпечується різними методами, різним 

суб’єктним складом та об’єктом регулювання. Саме тому поєднання норм у 

єдиному Банківському кодексі України було би штучним; 
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 вимоги до визначення місця міжнародних договорів у складі 

національного законодавства, зокрема: а) норми міжнародних договорів 

повинні бути інкорпоровані до національного законодавства, коли йдеться 

про те, що національний законодавець має, наприклад, закріпити на рівні 

національного законодавства права й гарантії, які отримали свою фіксацію в 

міжнародному договорі; б) національне законодавство має бути змінене 

таким чином, щоб відповідати положенням міжнародних договорів, коли з 

ратифікацією міжнародного договору в України виникає позитивний 

обов’язок якщо не прямо включати положення міжнародного договору, то 

хоча би внести зміни до національного законодавства з метою недопущення 

колізії нормативного регулювання на національному й наднаціональному 

(міжнародному) рівні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

напрацювання, які досягнуті під час аналізу проблем, що увійшли до 

дисертаційного дослідження, а також зроблені висновки і пропозиції можуть 

бути використанні в таких напрямах: 

 навчальному процесі – у підготовці навчальних посібників, 

підручників, методичних розробок, за допомогою яких здійснюється 

підготовка та викладання дисциплін «Фінансове право», «Бюджетне право», 

«Податкове право» та інших дисциплін фінансово-правового циклу; 

 науково-дослідній сфері – для визначення напрямів і розроблення 

проблем, що пов’язані з процесами кодифікації фінансового законодавства, 

з’ясування доцільності та умов узгодження кодифікованих актів, які 

спрямовані на регулювання обігу публічних грошових коштів, вироблення 

доктринальних положень щодо дослідження й висновків стосовно змісту 

систематизації фінансового законодавства; 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення 

систематизаційних процесів, які спрямовані на збалансоване реформування 

системи фінансового законодавства, вироблення шляхів і рекомендацій у разі 



31 

застосування норм Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу 

України; 

 правотворчій діяльності – для вироблення об’єктивно 

обґрунтованих щодо корегування як за змістом, так і за формою норм 

фінансових кодексів, розроблення та впровадження положень, що є сталими 

й адаптованими в міжнародному праві, до актів національного законодавства. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, які знайшли 

відображення в дисертаційній роботі, висновки та рекомендації, що 

виносяться на захист, одержані в ході дослідження здобувачем самостійно. 

Ідеї співавторів у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційного дослідження, рекомендації та пропозиції, які сформульовані 

під час дослідження проблем кодифікації фінансового законодавства, 

оприлюднені на таких міжнародних та українських науково-практичних 

конференціях, круглих столах та інших заходах: «Правова культура i 

громадянське суспільство в Україні: стан i перспективи розвитку» (м. Харків, 

2007 р.), «Юридична наука очима молодих вчених» (м. Харків, 2008 р.), 

«Сучасні проблеми юридичної науки» (м. Харків, 2008 р.), «Осінні юридичні 

читання» (м. Харків, 2008 р.), «Від громадянського суспільства – до правової 

держави» (м. Харків, 2008 р.), «Проблеми державного будівництва та 

місцевого самоврядування на сучасному етапі» (м. Харків, 2009 р.), 

«Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету» 

(м. Харків, 2009 р.), «Юридична наука і методологія викладання юридичних 

дисциплін в умовах системи вищої освіти» (м. Ростов-на-Дону, 2009 р.), «Від 

громадянського суспільства – до правової держави» (м. Харків, 2009 р.), 

«Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету» 

(м. Харків, 2009 р.), «Міжнародна науково-практична конференція 

«Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и 

перспективы трансформации» (м. Харків, 2010), «Від громадянського 
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суспільства – до правової держави» (м. Харків, 2010 р.), 

«Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и 

перспективы трансформации» (м. Харків, 2010 р.), «Правові засади розвитку 

місцевих фінансів в Україні» (м. Ірпінь, 2011 р.), «Публічна влада в Україні 

та конституційно-правовий механізм її реалізації» (м. Харків, 2011 р.), 

«Принципи фінансового права» (м. Харків, 2012 р.), «Бюджетно-податкова 

реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні» (м. Київ, 

2012 р.), «Актуальні питання застосування оцінки ефективності податкових 

пільг у контексті реалізації положень Податкового кодексу України» 

(м. Київ, 2013 р.), «Від громадянського суспільства до правової держави» 

(м. Харків, 2014 р.), «Теоретико-методологічні засади модернізації вищої 

освіти в Україні» (м. Харків, 2014 р.),   «Фінансове право: сучасний стан та 

перспективи» (м. Київ, 2016 р.), «Інституційні трансформації сучасної 

економіки: виклики, проблеми, перспективи» (м. Харків, 2017 р.), «Традиції 

та інновації у праві» (м. Новополоцьк, 2017 р.), «Вороновські читання: 

єдність адміністративних та фінансових процедур» (м. Львів, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли своє 

відображення в 54 наукових працях, з-поміж яких – 1 одноосібна монографія, 

3 колективні статті, що входять до наукометричних баз Scopus або Web of 

Science Core Collection, 27 статей, що опубліковані у фахових виданнях 

України та зарубіжних виданнях, 1 стаття у нефаховому науковому виданні, 

22 тези доповідей на українських і міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Структура й обсяг дисертації зумовлені предметом дослідження, 

поставленими метою та завданнями, логікою з’ясування проблем 

дисертаційного дослідження, послідовністю розкриття теми, доведенням 

авторських висновків. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

які включають 12 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертаційної роботи – 422 сторінки, з них основного 
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тексту – 367 сторінок. Список використаних джерел налічує 

329 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1.  

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ОБ’ЄКТ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА 

 

1.1. Нормативно-правові акти, які регулюють обіг публічних 

грошових коштів 

Дослідження природи системи законодавства, сукупності елементів, 

які її становлять, обумовлює з’ясування характеру співвідношення джерел 

права та системи законодавства. Виходячи з того, що з джерелами права 

пов’язуються вихідні засади правового регулювання в цілому, що 

обумовлює ідеалістичне, матеріальне та формально-юридичне значення 

цього явища [279, с. 107], ми вважаємо, що характеристика джерел права 

саме й обумовлює змістовний підхід до аналізу системи нормативно-

правових актів, системи законодавства. «Джерело права – це визнана 

в конкретному суспільстві офіційна форма (спосіб) зовнішнього вираження 

та закріплення норм права, посилання на яку підтверджують їхнє 

існування» [279, с. 108]. 

Фактично збігається з подібним підходу і акцент на формальне 

розуміння джерела права як способу «… зовнішнього вираження змісту 

правових норм, своєрідного «резервуару», з якого суб’єкти 

правозастосування черпають відповідні норми (правила) для вирішення 

справи» [73, с. 153]. Тобто джерело права безпосередньо пов’язується та 

обумовлюється нормотворчісттю держави, на підставі чого виникають, 

закріплюються та реформуються обов’язкові правові приписи, шляхом  

використання яких регулюється поведінка учасників відповідних відносин. 

Результатом реалізації функції державної нормотворчості є поява норми 

права як закріпленого в джерелах права і відтворюваного в поведінці 

суб’єктів права правила загального характеру, що визначає стандарт 

належної чи дозволеної поведінки або наслідки його порушення, ефективна 

дія якого забезпечується державою [73, с. 129]. 
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Використання права як специфічного соціального регулятора 

поведінки суб’єктів правовідносин спирається на нормативно-правовий акт 

як офіційний письмовий документ, що з’являється на підставі реалізації 

функцій нормотворчості уповноваженими суб’єктами та встановлює, 

змінює і скасовує норми права [279, с. 109-110]. Визначеність нормативних 

приписів реалізується через закріплення норм права у формальних джерелах 

права, нормативно-правових актах (законодавстві) [279, с. 188]. Поняття 

законодавства як одне із системоутворючих у конструкції правового 

регулювання в цілому охоплює як сукупність всіх нормативно-правових 

актів (у широкому розумінні), так і сукупність законів (на підставі вузького 

підходу). 

Сталого підходу щодо беззаперечного визначення поняття 

законодавства сьогодні не існує. Найчастіше при аналізі цієї проблеми 

спираються на рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. 

№ 12-рп/98, де зроблено висновок стосовно того, що до складу 

законодавства входять закони та інші акти Верховної Ради України, акти 

Президента України, Кабінету Міністрів України та нормативно-правові 

акти центральних органів виконавчої влади [241]. Якщо стосовно законів, 

інших актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України їх включення до системи законодавства має безумовний 

характер, то нормативно-правові акти центральних органів виконавчої 

влади входять до системи законодавства за певних умов, коли при реалізації 

повноважень таких органів у контексті нормотворчості з’являються акти, 

які за своїми ознаками набувають характеру норм права. 

Зміст джерел права дозволяє виокремити саме галузеву уособленість 

нормативних приписів, що виражається в кількох принципових моментах: 

а) через джерела права як форму нормотворчості організується 

виокремлення та вплив на певний однорідний різновид суспільних 

відносин, які виступають тим об’єктом, на який спрямовується вплив 

нормативних галузевих чи підгалузевих приписів. У розумінні фінансово-



36 

правового регулювання об’єктом нормативного упорядкування відносин 

між суб’єктами стають однорідні суспільні відносини, які виражають обіг 

публічних грошових коштів; 

б) нормативний вплив на упорядкування поведінки учасників 

фінансових правовідносин обумовлює і деталізацію як складу учасників 

відносин, так і розподілення між ними повноважень щодо впливу на 

регулювання обігу публічних коштів. Найбільш наочно подібне 

розмежування та узгодження пов’язується із закріпленням повноважень 

владних суб’єктів залежно від характеру стадії, яка виражає особливості 

обігу публічних коштів. Детальне закріплення та розмежування владних 

повноважень обумовлює окремого учасника, який представляє публічні 

інтереси на кожній стадії публічної фінансової діяльності (на стадії 

формування публічних коштів – податкові органи; на стадії розподілення – 

органи державного казначейства; на стадії витрачання – органи державного 

аудиту). 

Законодавство в цілому існує як ефективний інструмент становлення 

відповідних правил поведінки осіб, у якому зацікавлено суспільство на 

певному етапі розвитку та яке має гарантувати держава. У сучасних умовах 

активний вплив законодавства на впорядкування суспільних відносин 

втілюється, в законодавчих нормах при цьому динамізм та спрямованість 

розвитку законодавства, його реформування мають бути спрямовані на 

реалізацію кількох цілей. По-перше, чітке та об’єктивне відображення 

законодавчими нормами стану наявних суспільних відносин. По-друге, 

забезпечення найбільш раціональних форм та тенденцій розвитку 

суспільних відносин через таку форму законодавчих норм, у яких чітко 

реалізовано прогностичну та передбачувальну функцію права. По-третє, 

об’єктивне забезпечення збалансованого існування актів різної юридичної 

сили, які входять до цілісної системи законодавства та раціонально 

узгоджують повноваження органів, що їх приймають. По-четверте, чітке 

розмежовання сфери галузевого регулювання, що реалізується у формуванні 
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та удосконаленні як виключно галузевих актів (наприклад, Податковий 

кодекс України, Бюджетний кодекс України), так і законодавчих актів, що 

об’єднують кілька галузевих режимів (наприклад, Закон України «Про цінні 

папери та фондовий ринок», Закон України «Про валюту та валютні 

операції»). 

Орієнтованість системи фінансового законодавства передбачає 

забезпечення законодавчого впливу на такі особливі суспільні відносини, 

які охоплюють поведінку всіх учасників та стосуються діяльності, що 

пов’язана з обігом публічних грошових коштів. Саме тому напрями 

корегування системності фінансового законодавства набуває певних 

видових проявів стосовно деталізації завдань, про які йшлося вище: 

1) об’єктивне відображення законодавчими нормами стану наявних 

суспільних відносин передбачає поєднання двох тенденцій. Передусім 

звісно, йдеться про констатацію відповідного стану сучасних публічних 

фінансових відносин. При цьому така оцінка має спиратися на аналіз та 

висновки, що випливають із попередніх періодів розвитку суспільства. 

Нескладно згадати, що, оцінюючи сучасний стан податкового 

законодавства, необхідно виходити із того, що до 1991 р. його взагалі 

фактично не було. Саме тому сьогодні наявність одного із двох 

кодифікованих актів у фінансовому законодавстві є якісним, 

концептуальним рівнем існування системності у фінансовому 

законодавстві. Крім того, статичне законодавче оформлення стану 

публічних фінансових відносин обумовлює й існування низки завдань, 

перспектив його удосконалення, що деталізується наступним завданням; 

2) забезпечення найбільш раціональних форм та тенденцій 

розвитку суспільних відносин, яке залежить від об’єктивної та 

збалансованої оцінки статичного аспекту відображення на законодавчому 

рівні існування публічних фінансових відносин. Оцінка перспектив 

розвитку фінансового законодавства, важелів та засобів, які будуть 
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породжувати протиріччя, що мають бути подолані, – одне із принципових 

напрямків корегування якості стану фінансового законодавства; 

3) забезпечення збалансованого існування актів різної юридичної 

сили, які, об’єднуючись у цілісну систему фінансового законодавства, 

мають забезпечити ефективний вплив на галузеві відносини, притаманні 

фінансово-правовому регулюванню. Принциповим у реалізації цієї мети 

є уникнення колізій між нормами законодавства. Шляхами досягнення 

цього є спрямованість впливу законодавчого припису акта нижчого рівня 

лише за умови або неврегульованості цього аспекту фінансового публічного 

відношення, або при безпосередньому делегуванні такого законодавчого 

регулювання актом вищої юридичної сили. Зрозуміло, що в ідеальному 

варіанті це має спиратись на надгалузевий акт – закон, який регулює стан 

системи нормативно-правових актів та співвідношення між ними; 

4) чітке розмежування сфери галузевого регулювання, що 

реалізується у формуванні та удосконаленні як виключно галузевих актів, 

так і законодавчих актів, які об’єднують кілька галузевих режимів. 

Зрозуміло, що в цілому спрямованість впливу системи фінансового 

законодавства відображає предмет фінансово-правового регулювання, що 

обумовлює кілька важливих акцентів. По-перше, через предмет 

фінансового-правового регулювання має встановлюватись певна межа, що 

гарантує цілісність та однорідність впливу системи фінансових 

законодавчих актів. По-друге, через предметність фінансово-правової галузі 

повинен забезпечуватись баланс фінансово-правового впливу з іншими 

галузями при прийнятті комплексних законодавчих актів. По-третє, предмет 

фінансового права має гарантувати як цілісність, так і структурованість 

і галузі, і системи законодавства. Тобто певні особливості, видові прояви 

родового предмета фінансового права мають характеризувати особливості 

бюджетно-правового регулювання, податково-правового регулювання, що 

об’єктивно обумовить існування в системі фінансового законодавства 
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відповідних блоків бюджетного, податкового та інших систем 

законодавства. 

Врахування динаміки розвитку фінансового законодавства не 

передбачає як абсолютного ігнорування всього, що було раніше, так 

і автоматичного повторення застарілих форм, має відбуватися об’єктивна та 

послідовна спадкоємність. «Така спадкоємність повинна мати аналітично-

творчий характер, що обумовлює відмову від недоцільних правових 

приписів, що їх звели до закону командно-адміністративні методи 

керівництва, які обмежують свободу та політичну активність 

громадян» [260, с. 9]. Орієнтованість на людину має конституційні засади, 

бо відповідно до ст. 3 Конституції України: «Людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю» [104]. 

Подібний акцент не може не враховуватись загальними підходами 

щодо побудови системи фінансового законодавства. З огляду на це, хотілось 

б зробити акцентувати, що конституційна орієнтованість на людину зовсім 

не означає виникнення якої-небудь суперечності із публічною 

орієнтованістю побудови фінансового законодавства. Дійсно, може 

створитися враження, що публічність фінансово-правового регулювання 

спрямовується передусім на гарантування реалізації інтересів держави та 

територіальних громад. При цьому приватні інтереси, інтереси громадян 

набувають другорядного, похідного характеру. Але треба виходити із того, 

що держава існує для людей, і реалізація імперативних приписів щодо 

впорядкування поведінки зобов’язаних осіб (своєчасне та повне справляння 

податків та ін.) обумовлює не фінансування потреб держави (без зворотної 

віддачі), а передачу громадянами державі коштів для фінансового 

забезпечення її можливостей організувати задоволення потреб суспільства, 

які покладаються на неї (оборона, медицина, освіта, правопорядок, 

управління тощо). Саме тому публічність у фінансово-правовому 
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регулюванні через систему імперативних обов’язків і гарантує погляд на 

громадянина як на головну цінність у державному управлінні. 

Важливо при цьому враховувати загальнодозвільний метод, який 

лежить в основі фінансово-правового регулювання як різновиду публічного 

впливу. На відміну від «дозволено все, крім того, що прямо заборонено 

в законі», відповідно до якого будується конструкція приватно-правового 

впливу на поведінку учасників відносин, публічне право спирається на іншу 

конструкцію: «Дозволено лише те, що безпосередньо встановлено в законі». 

Саме зважаючи на це, формуються законодавчі приписи, які насамперед 

закріплюють правові статуси учасників фінансових правовідносин, порядок 

їх реалізації. Зрозуміло, що з огляду на це формується сукупність прав та 

обов’язків зобов’язаної особи у фінансовій діяльності. Але водночас треба 

мати на увазі, що подібна теза, настанова – є відповідним запобіжником, що 

обмежує свавілля суб’єкта владних повноважень. Зважаючи на це, останній 

вимушений діяти тільки відповідно до встановленого для нього 

повноваження з чітким додержанням процедури його реалізації. 

Орієнтованість стану фінансового законодавства на адекватне 

відображення відносин щодо обігу публічних фінансів передбачає 

й зустрічний вплив. Реформаційні процеси мають враховувати як якість та 

змістовність законодавчих норм, так і перспективність реформування 

суспільних відносин. Реформування як процес відбиває комплексний підхід 

щодо удосконалення як економічних аспектів впливу на обіг публічних 

грошових коштів, так і корегування чинного фінансового законодавства. 

Реформи, орієнтовані на відображення участі публічних фінансів 

у збалансуванні ринкових процесів, мають спиратися на адекватну 

нормативно-правову базу. 

 

1.1.1. Складові системи фінансового законодавства 

Система фінансового законодавства включає низку нормативно-

правових актів. Ми вважаємо, що проблема навіть не в тому, аби чітко 
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встановити весь перелік таких актів, що входять до цієї системи, 

а виокремити сукупність норм, які становлять або цілісний нормативно-

правовий акт, або окремий його розділ чи главу. Призначенням процесу 

систематизації є не обов’язкове перетворення, переробка наявних 

нормативно-правових актів або їхніх окремих частин, а узгодження 

складових системи фінансового законодавства, досягнення чіткого 

співвідношення їхніх приписів на всіх рівнях нормативного матеріалу. Саме 

тому систематизація фінансового законодавства передбачає не лише вплив 

та корегування норм фінансових законів або фінансових підзаконних актів, 

а й уточнення, деталізацію, приведення у відповідність норм актів, які 

прямо чи опосередковано впливають на регулювання публічних фінансових 

відносин. При цьому таке узгодження може мати два зустрічних напрями. 

З одного боку, норма нефінансового законодавчого акта системно впливає 

на регулювання публічних фінансових відносин, що має враховувати 

реформування фінансового законодавства (йдеться насамперед про 

конституційні норми). З другого боку, норми фінансових законодавчих 

актів, використовуючи бланкетні посилання до інших галузевих актів, 

мають встановлювати той орієнтир, ту мету, для реалізації яких має 

відбуватися трансформація як системи фінансового законодавства, так 

і законодавчих актів, які існують на межі з ним. 

Складовими системи фінансового законодавства є: 

1. Конституція України є ядром всієї правової системи держави. 

Обсяг конституційного регулювання гарантує змістовну характеристику 

Основного Закону, який має найвищу юридичну силу. Це обумовлює 

обов’язковість додержання конституційних норм усіма учасниками 

відносин, незалежно від того, належать вони до владної сторони 

фінансового правовідношення чи зобов’язаної. Крім того, конституційні 

норми, маючи пріоритет над нормами законів та підзаконних актів, 

встановлюють умови, коли інші акти, що входять до системи галузевих 
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законодавств, не мали підстав та наслідків суперечити конституційним 

приписам. 

Як джерело права Конституція України об’єднує сукупність 

положень, які безпосередньо впливають на сферу галузевого регулювання, 

але мають іноді прихований зміст. Справа в тому, що використання 

конституційних норм-принципів, норм-дефініцій визначають мету, 

напрямок впливу галузевої сукупності норм, іноді обмежуючи розширення 

меж галузевого регулювання. Показово, що, визначаючи склад бюджетного 

законодавства України (ст. 4 Бюджетного кодексу України) [36], 

податкового законодавства України (ст. 3 Податкового кодексу 

України) [191] законодавець як першу складову системи підгалузевого 

законодавства вказує саме Конституцію України. Зрозуміло, що вона не 

є фінансовим законом, тому, на наш погляд, до складу бюджетного чи 

податкового законодавства включаються лише окремі, а не в цілому норми 

Конституції України. Саме на таких засадах і будуються вихідні положення 

галузевого впливу. При цьому фінансово-правовий вплив конституційні 

норми можуть гарантувати як безпосередньо (наприклад, встановлюючи 

податковий обов’язок), так і опосередковано (гарантуючи дволанковість 

бюджетної системи, виходячи із адміністративно-територіального устрою 

держави). 

Зрозуміло, що процеси стигматизації фінансового законодавства не 

можуть не враховувати і подібний вплив конституційних положень. 

Водночас не виключається і зворотній напрямок, коли трансформація 

суспільних відносин, їх удосконалення, ускладнення формує підстави для 

корегування норм Конституції України. Так, відповідно до ст. 67 

Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори 

в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно 

подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій 

майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому 

законом [104]. 
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Таким чином, Конституція України до податкового обов’язку 

в широкому розумінні цього поняття включає дві складові: обов’язок сплати 

податків та зборів й обов’язок декларування звітності. Водночас, 

враховуючи доктринальні положення щодо змісту податкового обов’язку, 

засади регулювання цього явища Податковим кодексом України, 

податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, 

задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, 

визначені Податковим кодексом України та законами з питань митної 

справи (п. 36.1 ст. 36 Податкового кодексу України) [191] Тобто податковий 

обов’язок об’єктивно включає не дві складові частини (сплата та звітність, 

як це закріплено в Конституції України), а три (облік, сплата та звітність, як 

це закріплено Податковим кодексом України). Нам здається, що норма 

Податкового кодексу України більш детально відображає характер цих 

відносин. По-перше, без виконання обов’язку щодо обрахування суми 

податку не можливо визначити суму для сплати. По-друге, невиконання 

обов’язку щодо податкового обліку вже має породжувати несприятливі 

наслідки для платника, навіть тоді, коли обов’язку щодо сплати чи звітності 

в нього не було. 

2. Закони України є нормативними актами, які орієнтовані на 

регулювання найважливіших суспільних відносин, приймаються за 

особливою процедурою та характеризуються вищою юридичною силою 

після Конституції України. Важливою особливою рисою закону 

є нормативність, що характеризує його як систему юридичних норм. Процес 

систематизації фінансово законодавства передбачає два варіанти розвитку 

подій. По-перше, прийняття одного закону може обумовлювати зміну або 

скасування іншого закону, який впливав на регулювання саме тих відносин, 

на упорядкування яких спрямовуються норми нового закону. По-друге, 

прийняття закону може і не призводити до скасування або зміни 

попереднього акта такого ж рівня. Це відбувається, коли вплив нового 
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законодавчого акта спрямовується на регулювання тих суспільних відносин, 

які не були врегулюванні до цього моменту. 

Прикладом такої ситуації сьогодні є робота над проєктом Закону 

України «Про віртуальні активи». У червні 2020 р. проєкт цього Закону 

було знято профільним комітетом з розгляду. Але 18 вересня 2020 р. цей 

проєкт було зареєстровано для розгляду. Навряд чи має сенс його 

аналізувати докладно, бо проєктів, які навіть обговорювалися, але не набули 

форми законодавчого припису, чимало. Поверховий погляд на подібний 

проєкт у той же час дозволяє дійти висновку, що в разі прийняття його без 

суттєвого доопрацювання чинна система законодавства України навряд 

отримає узгоджений акт, який збалансовано буде регулювати відносини 

обігу віртуальних активів. 

Треба мати на увазі, що дослідження відносин, які характеризують 

обіг віртуальних активів у сучасних умовах, ще не набули сталого 

правового закріплення, вони дуже «молоді». Саме тому не всі законодавства 

містять адекватне розуміння того, яким чином має будуватись законодавча 

конструкція розуміння та закріплення обігу віртуальних активів. 

Аналізуючи природу віртуальних активів, треба виходити з того, що вони 

породжують відносини комплексного характеру [114, с. 172]. Передусім 

йдеться про узгодження окремих галузей знань (права, економіки, IT-

технологій тощо). До того ж комплексність цих відносин обумовлює 

узгодження приватноправового та публічно-правового регулювання 

в забезпеченні обігу цифрових активів. І нарешті, впорядкування цих 

відносин передбачає чітке узгодження законодавчого регулювання на 

національному та міжнародному рівні. Це обумовлюється тим, що 

відносини щодо обігу віртуальних активів набувають наднаціонального 

характеру, виходять за межі держави та фактично виключають державу як 

суб’єкта, що має організовувати та контролювати подібні відносини. Саме 

з огляду на останнє видається недосконалим запропонований проєкт Закону 

України «Про віртуальні активи», бо в ньому пропонується закріпити 
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правову конструкцію регулювання подібних відносин виключно на 

приватноправових засадах. 

Враховуючи складний, комплексний характер відносин щодо обігу 

віртуальних активів, не можна не звернути увагу на змістовну частину саме 

публічно-правового впливу на упорядкування поведінки учасників цих 

відносин [114, с. 171-211]. Зрозуміло, що при цьому сенс законодавчого 

регулювання цих відносин має відбивати позицію держави, яка може 

зводитись або до цілковитої заборони обігу віртуальних активів, або до 

визнання необхідності їх регулювання та пошуку свого місця в цьому. На 

наш погляд, другий шлях є більш перспективним та змістовним. 

Приймаючи подібне рішення, держава стає суб’єктом подібних за 

природою відносин, але в новій для себе ролі. Розвиток відносин, 

пов’язаних з використанням різного роду фінансових інструментів (грошей, 

валютних цінностей, грошових сурогатів тощо), передбачав будь-які форми, 

але державі належала роль організатора та гаранта таких відносин. При 

виникненні та розвитку товарних грошей держава виступала основним 

учасником цих відносин, який не лише визначав форму грошового носія, а й 

гарантував його купівельну спроможність, встановлював санкції. Етап 

фіатних та електронних грошей залишав за державою роль гаранта, 

суб’єкта, який встановлював умови та процедури емісії, забезпечував їхній 

обіг. Перехід до обігу віртуальних активів означає вихід подібних відносин 

на наднаціональний рівень, коли держава може бути лише учасником, а не 

їх гарантом чи організатором. 

Водночас участь держави в умовах публічно-правової організації 

обігу віртуальних активів обов’язково передбачає два аспекти [114, с. 171-

212]. По-перше, це відносини щодо контролю та нагляду за обігом 

віртуальних активів, встановлення певних ліцензійних та наглядових умов 

щодо таких відносин. По-друге, публічно-правовий характер мають 

і відносини щодо оподаткування результатів діяльності, яка пов’язана 

з обігом віртуальних активів. Таким чином, комплексний характер відносин 
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обігу віртуальних активів, незважаючи на їхню трансформацію на 

наднаціональному рівні, не виключає, а об’єктивно обумовлює і відповідну 

сферу їх публічно-правового регулювання. Але, на жаль, цей аспект не 

передбачено в тому проєкті закону, який має обговорюватись. 

Торкаючись проблеми визначення місця закону в системі фінансового 

законодавства та впливу на це процесів систематизації, не можна не 

враховувати і ролі кодифікованих актів, які регулюють публічні фінансові 

відносини. Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України 

є системоутворюючими, базовими законами, які регулюють бюджетні та 

податкові відносини. За радянських часів певною альтернативою 

кодифікованим актам були Основи відповідного галузевого 

законодавства [260, с. 103-106], які мали закріпити правило, відповідно до 

якого «всі нормативні акти, які видаються щодо відповідної галузі, в тому 

числі й інші закони, мають відповідати принциповим положенням, що 

закріплені в Основах». [193, с. 63] Але з набуттям Україною незалежності із 

таких системоутворюючих законодавчих актів залишилися лише кодекси. 

Основи відповідного галузевого законодавства в системі законодавчих актів 

України не використовують. 

Аналізуючи місце кодексів у системі фінансового законодавства 

і відповідно до цього вплив на них систематизаційних процесів, треба 

враховувати, що принципових розбіжностей між кодексом і законом немає. 

Кодифікація закону абсолютно не гарантує йому будь-яких переваг проти 

інших законів, що регулюють цю ж сферу суспільних відносин. Норми 

закону і норми кодифікованого закону мають однакову юридичну силу. 

Однак певна перевага норм кодифікованого акта в фінансовому 

законодавстві досягається на формальних засадах, коли низка законів, які 

регулювали відповідну предметну сферу суспільних відносин, заміщуються 

одним кодифікованим актом. Тобто все зводиться до того, що бюджетні чи 

податкові відносини регулюються відповідним кодексом та підзаконними 
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актами. Так, згідно зі ст. 4 Бюджетного кодексу України бюджетне 

законодавство складається з: 

1) Конституції України; 

2) цього Кодексу; 

3) закону про Державний бюджет України; 

4) інших законів, що регулюють бюджетні відносини; 

5) нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих 

на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України; 

6) нормативно-правових актів органів виконавчої влади, прийнятих на 

підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України; 

7) рішень про місцевий бюджет; 

8) рішень органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до 

цього Кодексу, нормативно-правових актів [36]. 

Практично такий же підхід збережено і при визначенні складу 

податкового законодавства. Так, відповідно до п. 3.1 ст. 3 Податкового 

кодексу України податкове законодавство України складається 

з Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу України та інших 

законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що 

виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення 

товарів через митний кордон України (далі – законами з питань митної 

справи); чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України і якими регулюються питання 

оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на 

виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за 

правилами, встановленими цим Кодексом [191]. Таким чином, окрім 

кодексів у регулюванні бюджетних або податкових відносин вказуються або 
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закони, що вносяться зміни до кодифікованих актів, або періодичні закони, 

які регулюють ту чи іншу сферу фінансових відносин протягом нетривалого 

часу [210]. 

3. Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України та які регулюють обіг публічних фінансів, 

посідають особливе місце в системі фінансового законодавства, яке має 

певні особливості [130, с. 546-547]. По-перше, місце міжнародних договорів 

у правовій системі України визначається Конституцією України 

(ст. 9) [104]. По-друге, норми міжнародних договорів діють безпосередньо 

і для їх реалізації не потрібно ніяких додаткових підзаконних актів. По-

третє, дія норм міжнародних договорів спирається на принцип їх пріоритету 

над нормами інших актів, що входять до складу системи законодавства 

України. 

Міжнародні договори посідають особливе місце в системі 

законодавства України. Перед тим як розглянути їхню проблематики, 

потрібно зазначити, що поняття «система законодавства» може 

розглядатися в широкому або ж вузькому розумінні. Так, у вузькому – 

система законодавства розглядається як система виключно власне законів. 

За відповідного підходу до системи законодавства включаються 

конституція, кодекси, ординарні закони. Що ж стосується широкого 

підходу, то відповідно до нього до системи законодавства включаються не 

тільки власне закони, а й інші нормативні акти, зокрема міжнародні 

договори, підзаконні нормативно-правові акти, акти органів місцевого 

самоврядування тощо. Ми будемо розглядати систему законодавства 

в широкому розумінні. 

Вихід процесів суспільного розвитку на наддержавний рівень 

об’єктивно обумовлює вплив на стан системи фінансового законодавства 

міжнародного права. Це обумовлено активним впливом норм, які знайшли 

відображення та визнання на міждержавному рівні та сприяють 

поглибленню взаємодії між державами. Загально визнані принципи та 
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норми міжнародних договорів є традиційною складовою правової системи 

України. Це є зрозумілим, коли йдеться про врахування положень 

міжнародних договорів, бо згідно з ст. 9 Конституції України: «Чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України» [104]. 

Крім того, подібне конституційне положення деталізується 

відповідними інституційними та підгалузевими законодавчими актами. Так, 

наприклад, відповідно до п. 3.2 ст. 3 «Податкове законодавство України» 

Податкового кодексу України: «Якщо міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші 

правила, ніж ці, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила 

міжнародного договору» [191]. Таким чином, міжнародний договір є не 

лише складовою системи фінансового законодавства, а й має вищу 

юридичну силу проти національного закону. На цих підставах ґрунтується 

перспектива врахування держави як суб’єкта міжнародних відносин. Крім 

того, підписання міжнародних договорів не може не базуватися на стані 

розвитку, змісті національного фінансового законодавства. 

Водночас доцільно звернути увагу на інший підхід щодо регулювання 

цієї проблеми, який закріплено Бюджетним кодексом України. Так, у ч. 3 

ст. 4 Бюджетного кодексу України зазначено: «Якщо на ратифікацію 

подається міжнародний договір України, виконання якого потребує 

прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, що 

регулюють бюджетні відносини, проекти таких законів подаються на 

розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про ратифікацію 

і приймаються одночасно» [36]. Тобто міжнародний договір має бути 

узгоджений з бюджетним законом одночасно під час ратифікації. Перевага 

в цьому разі не може бути традиційною, бо бюджетним законом фактично 

гарантуються фінансові засади існування держави, державний суверенітет.  

4. Постанови Верховної Ради України виступають підзаконним 

актом, який має безпосередній зв’язок із впливом на відносини, що 
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є предметом регулювання закону. Аналізуючи місце постанов Верховної 

Ради України в системі фінансового законодавства, треба враховувати, що 

вони також (як і закони) видаються в межах та з метою реалізації 

повноваження Верховної Ради України, хоча і мають більш вузьке 

призначення. Постанови Верховної Ради України навряд чи можна віднести 

до джерел права, оскільки одні з них являють собою акти 

правозастосування. Деякі умовно належать до різновидів правоутворюючих, 

інші мають нормативний характер. Не враховуючи різновид постанов 

Верховної Ради України, які мають індивідуальний характер, певне коло їх 

гарантує проголошення та висвітлення концептуальних напрямів реалізації 

державної політики в цій чи іншій сфері. Постанови Верховної Ради 

України, які закріплюють засади державної політики у сфері оподаткування, 

інших аспектах фінансово-правового впливу, охоплюють та визначають 

низку напрямів державної політики, які в подальшому відображаються саме 

в нормах законів. 

Так, у 1997 р. була прийнята Постанова Верховної Ради України «Про 

Основні положення податкової політики в Україні» [215], якою було 

закріплено засади реформування податкових відносин, які в подальшому 

були взяті за основу при розробці проєктів Податкового кодексу України. 

Головною метою реформування системи оподаткування визнавалося 

сприяння стабілізації матеріального виробництва, підвищення його 

ефективності і на цій основі задоволення державних та соціальних потреб. 

Система оподаткування повинна була забезпечити оптимізацію структури 

розподілу і перерозподілу національного доходу за умови, що граничний 

рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений 

бюджет України, включаючи відрахування до Пенсійного фонду України, 

не повинен перевищувати 40–45 %. Реформуванню підлягали правові 

норми, що визначають форми, методи, механізми регулювання 

і встановлення величини та порядку справляння податків, зборів, інших 
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обов’язкових платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, 

необхідних державі для виконання її функцій. 

Перебудова податкової системи повинна була провадитись 

з урахуванням вимог щодо надання більш широких і стабільних джерел для 

формування місцевих бюджетів. З метою зниження розмірів ставок податків 

та інших обов’язкових платежів передбачалося розширення бази для їх 

нарахування за рахунок скорочення і скасування пільг при визначенні 

об’єктів оподаткування, забезпечивши при цьому справедливий підхід 

держави до суб’єктів підприємницької діяльності. У процесі розробки 

проектів нових законодавчих актів про оподаткування мали враховуватися 

такі засади побудови системи оподаткування: стимулювання 

підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності; 

обов’язковість; рівнозначність і пропорційність; рівність, недопущення 

будь-яких проявів податкової дискримінації; соціальна справедливість; 

стабільність; економічна обґрунтованість; рівномірність сплати; 

компетенція; єдиний підхід; доступність. 

Цією Постановою було сформовано засадничий аспект щодо 

закріплення податкового механізму, який було відображено в подальшому в 

ст. 7 «Загальні засади встановлення податків і зборів» Податкового кодексу 

України. При встановленні податку або іншого обов’язкового платежу 

мають бути законодавчо визначені платник, об’єкт оподаткування, розмір 

ставки, податковий період та строк сплати податку. При цьому об’єкти 

оподаткування, ставки податків та інших обов’язкових платежів і строки їх 

сплати встановлюються або змінюються лише законами про оподаткування. 

Система податкових пільг повинна була регулюватися спеціальним законом 

України про пільги платникам податків, у якому будуть визначені пільги, 

що надаються фізичним і юридичним особам на території України щодо 

сплати податків. Також розділом 3 вказаної Постанови Верховної Ради 

України була сформована конструкція визначення вичерпного переліку 

видів податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що справлялися на 
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території України. Таким чином, ще в 1997 р. Постановою Верховної Радою 

України були закладені принципові положення реформування податкового 

законодавства, які в 2010 р. трансформувалися в окремі норми Податкового 

кодексу України. 

5. Укази Президента України. Правовий статус Президента 

України гарантує та зобов’язує його в прийнятті специфічних підзаконних 

актів. Згідно з ч. 3 ст. 106 Конституції України Президент України видає 

акти у формі указів і розпоряджень, які мають підзаконний характер та 

є обов’язковими до виконання на території України. Указ Президента 

України видається з найважливіших питань, які відображають правовий 

статус Президента України та віднесені до його компетенції. Класифікуючи 

види таких нормативних актів, можна виокремити: нормативні акти 

Президента України, розраховані на постійну чи багаторазову дію; рішення 

Президента України щодо призначення та звільнення з посад керівників 

відповідних державних органів, установ та організацій; скасування актів 

Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

рішень голів місцевих державних адміністрацій; нагородження державними 

нагородами, присвоєння почесних звань України; присвоєння вищих 

військових звань, вищих дипломатичних рангів, інших вищих спеціальних 

звань і класних чинів; встановлення президентських відзнак і нагородження 

ними; прийняття до громадянства України і припинення громадянства 

України, надання притулку; помилування; тлумачення прийнятих 

Президентом України актів [195]. 

Окрім указів до повноважень Президента України належить також 

прийняття розпоряджень – ненормативних актів глави держави, які мають 

індивідуальний організаційний характер. Вони охоплюють окремі 

доручення Кабінету Міністрів України міністерствам, іншим центральним 

органам виконавчої влади; рішення з оперативних, організаційних 

і кадрових питань, а також із питань роботи Адміністрації Президента 

України; призначення представників від України для участі в роботі 
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міжнародних форумів, у переговорах із представниками (делегаціями) 

іноземних держав; призначення уповноважених Президента України для 

представлення інтересів Президента України у відповідних державних 

органах, установах, організаціях тощо; рішення про проведення заходів за 

сприяння (під патронатом) Президента України. Крім того, виходячи із 

визначень повноважень Президента України (ст. 106 Конституції 

України) [104], переважна більшість їх передбачає саме прийняття 

ненормативних актів. Президент України відповідно до Конституції 

України «призначає на посаду та звільняє з посади», «вносить … подання», 

«приймає рішення» тощо. 

Аналізуючи природу указів Президента України та їхнє місце 

в системі фінансового законодавства обов’язково треба мати на увазі кілька 

обставин, які в цілому збігаються. По-перше, зміст та сфера регулювання 

цих актів має чітко відображати належні повноваження Президента 

України. По-друге, укази Президента України не можуть суперечити 

законам, що певним чином обмежує сферу нормотворчості Президента 

України, бо вийти на рівень узагальнення та значущості відносин, які 

врегульовані законом, укази не можуть. Запобігти цьому певним чином 

допомагає припис ч. 2 ст. 92 Конституції України, який встановлює 

сукупність тих відносини, які можуть регулюватися виключно законом. 

Виходячи із змісту такого припису, можливості реалізовувати свої 

повноваження щодо прийняття указів щодо цих самих питань Президент 

України позбавлений. 

Водночас це зовсім не означає, що нічого подібного в Україні ніколи 

не відбувалося. Так, у 1998 р. указами Президента в Україні було 

запроваджено гербовий збір та фіксування сільськогосподарських 

податків [227]. Дійсно, відповідно до ст. 106 Конституції України, 

Президент має повноваження видавати укази, але лише на виконання 

приписів Конституції України та законів України. Крім того, відповідно до 

п. 4 Перехідних положень Конституції України право видавати укази 
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з економічних питань Президент України мав лише в тому випадку, коли ці 

відносини не були врегульовані відповідним законом, але на той час  

податкові відносини були чітко врегульовані Законом України «Про 

систему оподаткування», який у статтях 14–15 встановлював вичерпний 

перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів [223]. Таким 

чином, подібний Указ Президента України за тих часів суперечив його 

повноваженням і з часом припинив свою дію. 

6. Акти виконавчих органів державної влади. Кабінет Міністрів 

України є вищим органом у системі органів виконавчої влади (ст. 113 

Конституції України) [104], який забезпечує проведення фінансової, 

цінової, інвестиційної та податкової політики; розробляє і здійснює 

загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального 

і культурного розвитку України; розробляє проект закону про Державний 

бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою 

України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт 

про його виконання; організовує і забезпечує здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи (ст. 116 

Конституції України) [104]. Відповідно до ст. 117 Конституції України 

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови 

і розпорядження, які є обов’язковими до виконання. 

У системі підзаконних актів фінансового законодавства акти Кабінету 

Міністрів України посідають специфічне місце. З одного боку, їхні 

положення мають узгоджуватись із нормами інших актів, які за юридичною 

силою є вище (закон України, постанови Верховної Ради України, укази 

Президента України). З другого боку, повноваження Кабінету Міністрів 

України вимагають і забезпечують оперативний вплив на відносини, які 

входять до сфери обігу публічних фінансів. У цих умовах прийняття 

Кабінетом Міністрів України постанов та розпоряджень має бути 

оперативнішим за процедури появи норм законів. Акти Кабінету Міністрів 

України повинні забезпечити безпосереднє та оперативне правове 
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регулювання, на відміну від законів, які гарантують вплив на найбільш 

значущі та стабільні відносини. Закони не можуть врахувати особливостей, 

нюансів впливу на обіг публічних фінансів, що власне і забезпечується 

нормами актів органів виконавчої влади. 

Постанови Кабінету Міністрів України, які видаються на виконання 

приписів закону, передбачають або пряму вказівку в законі щодо 

врегулювання цього аспекту підзаконним актом. Крім того, Кабінет 

Міністрів України може видавати акти безпосередньо на підставі своєї 

компетенції, що закріплюється Конституцією України. До ознак подібних 

актів можна віднести такі: а) це підзаконні акти, що деталізують окремі 

положення законів, указів Президента; б) частку з цих актів складають такі, 

що комплексно регулюють відносини на межі з фінансовими; в) акти, які 

встановлюють певні засадничі положення для прийняття відомчих 

нормативних актів; г) акти, обов’язкові для виконання на всій території 

держави [21, с. 131]. 

7. Акти відомчих органів характеризують особливості 

нормотворчості органів виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері 

обігу публічних фінансів. Специфікою таких актів є те, що найчастіше вони 

регулюють внутрішні відносини, які виникають у межах компетенції 

відповідного органу. Принципове розподілення такої компетенції має 

пов’язуватись зі стадією публічної фінансової діяльності, із якою 

пов’язується зміст повноважень відповідного органу. Так, стадія 

формування публічних коштів забезпечується прийняттям та реалізацією 

насампередактів податкових та митних органів; стадія розподілення – актів 

державного казначейства; стадія витрачання – актів органів державного 

аудиту. 

8. Рішення органів місцевого самоврядування стосуються 

регулювання відносин обігу публічних коштів, власниками яких 

є територіальні громади. Традиційно до складу підгалузевого законодавства 

при регулюванні бюджетних відносин входять рішення про місцевий 
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бюджет (ст. 4 Бюджетного кодексу України) [36], яке приймається 

відповідною місцевою радою залежно від виду бюджету; при регулюванні 

податкових відносин – рішення органів місцевого самоврядування з питань 

місцевих податків та зборів (ст. 3 Податкового кодексу України) [191]. 

Стосовно останнього хотілося б звернути увагу на своєрідну природу 

повноваження місцевих органів щодо запровадження місцевих податків та 

зборів. Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України до місцевих 

податків та зборів належать: податок на майно; єдиний податок; збір за 

місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Місцеві ради 

обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині 

транспортного податку та плати за землю, крім земельного податку за лісові 

землі). Місцеві ради в межах повноважень вирішують питання щодо 

встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для 

паркування транспортних засобів, туристичного збору та земельного 

податку за лісові землі [191]. Таким чином, треба враховувати дві 

обставини. По-перше, розмежування повноважень місцевих рад стосовно 

тих платежів, які обов’язково мають бути уведені на місцях, і тих, 

запровадження яких мають вирішуватись на рівні кожної територіальної 

громади окремо. По-друге, повноваження щодо виникнення податкового 

обов’язку на місцях є подвійним, у якому збігаються повноваження 

Верховної Ради України та місцевих рад. Верховна Рада України 

встановлює як виключний перелік місцевих податків та зборів (ст. 10 

Податкового кодексу України) [191], так і обов’язковий набір елементів 

податкового механізму, які мають бути відображені в рішенні місцевої ради 

(ст. 7 Податкового кодексу України) [191]. 
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1.1.2. Напрями удосконалення системи фінансового законодавства 

Навряд чи система фінансового законодавства зможе набути якісного 

стану при поверхневому змісті законів, регулюванні ними другорядних 

питань. Не завжди закони (і навіть кодекси) як сферу регулювання 

обирають найбільш важливі базові проблеми для законодавчого впливу, 

деякі закони набувають характеру компромісу між тими чи іншими 

політичними силами, що обумовлює мінімізацію їхнього впливу та 

ефективності ще до того, як вони будуть прийняті. Саме тому підхід до 

якості змісту фінансових законів стає одним із найголовніших при побудові 

збалансованої системи фінансового законодавства. При цьому принциповим 

є виокремлення «базового» закону, який формує певний спільний 

знаменник для окремого фінансово-правового інституту. Зрозуміло, що 

в бюджетних та податкових відносинах такими законами є кодекси. 

Водночас це не означає, що в інших фінансово-правових інститутах немає 

бути загального, базового закону, на норми якого має спиратися увесь 

масив інституційної системи законодавства (наприклад, Закон України 

«Про валюту та валютні операції», який утворює фундамент для 

регулювання валютних відносин). 

У контексті цього постає дві проблеми щодо з’ясування ролі 

фінансового закону в побудові системи фінансового законодавства. По-

перше, чи може система фінансового законодавства спиратися на який-

небудь базовий акт, що міститься в основі цієї системи? Тобто, чи може 

бути перспективною поява Фінансового кодексу України чи якогось акта на 

кшталт кодексу. Навряд чи відповідь на це питання може бути ствердною, 

але детальніше на цьому ми зупинимося далі у відповідному розділі. По-

друге, яким чином може бути виокремлений подібний базовий закон 

у системі підгалузевого чи інституційного фінансового законодавства? 

Характеризуючи кодекси, іноді наголошують на існуванні певних переваг 

кодексу перед законом. Але ми виходимо з того, що кодифікований закон 

є звичайним законом і на підставі юридичної сили він не характеризується 
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жодними перевагами проти інших законів, які регулюють таку ж сферу 

відносин. Перевага кодексу має відбуватися в його змісті, зосередженні 

принципів, основних засад впливу на відповідний різновид регулювання. 

Саме з цих позицій можна обґрунтовувати сталість, базовість кодексу 

в системі підгалузевого чи інституційного фінансового законодавства.  

Інтенсивність процесів реформування фінансових відносин 

обумовлює і певні ускладнення, проблеми, які не лише треба долати, а й 

спочатку взагалі з’ясувати. Стрімкий розвиток податкових, бюджетних 

тощо публічних фінансових відносин пов’язується з корегуванням 

нормативних приписів, текстів законодавчих фінансових актів. Подібний 

розвиток ситуації обумовлює і більш уважне ставлення до всього 

законодавчого масиву. Така увага передбачає не лише детальну 

опрацювання змісту законодавчої норми, а й виважене ставлення до 

зростання обсягу самої сукупності фінансових законодавчих актів. 

Збалансованість нормотворчого процесу передбачає узгоджену діяльність 

всіх суб’єктів, які мають відношення до появи законодавчих актів того чи 

іншого рівня. Принципово важливим при цьому є те, що вони як сфера 

регулювання передбачали лише ті відносини, які збігалися б з 

повноваженнями органу, що приймає такий акт. Збільшення відомчих актів, 

які видаються органами виконавчої влади, на жаль, не завжди відповідає 

тенденції збалансованого збереження змісту відомчого акта в ієрархії 

складових системи фінансового законодавства. 

Узгодження складових системи фінансового законодавства 

в контексті розвитку міждержавних відносин об’єктивно передбачає 

безумовне врахування рішень міжнародних судових інститутів. Рішення 

Європейського суду з прав людини об’єктивно стали фундаментальною 

засадою як у розробці, так і в застосуванні фінансового законодавства 

України. Процеси кодифікації мають враховувати тенденції не лише 

узгодження норм національного законодавства з нормами міжнародних 

актів, а й безпосередній вплив останніх на регулювання предметних 
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відносин. Найбільше ця проблема видається на рівні правозастосування, 

а саме при вирішенні публічних спорів є помітною. Так, відповідно до ч. 1 

ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ 

Конвенцію [про захист прав людини і основоположних свобод] та практику 

Суду як джерело права [207]. Таким чином, практика Європейського суду 

з прав людини в цій ситуації розглядається як джерело права. 

В основі практики Європейського суду з прав людини містяться 

фундаментальні, засадничі підходи Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод [219]. Цей акт наголошує, що право на 

справедливий суд пов’язується з тим, що «кожен має право на справедливий 

і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним 

і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його 

прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість 

будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове 

рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не 

допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його 

частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки 

в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх 

або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом 

суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду 

може зашкодити інтересам правосуддя» (ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини) [102]. 

Конвенцією запроваджується також кілька принципових моментів, які 

мають характеризувати рішення Європейського суду з прав людини: 

1) остаточність передбачає те, що рішення Великої палати 

є остаточними та опубліковуються, але стають такими з моменту: 

a) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопотанням 

про передання справи на розгляд Великої палати; або 
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б) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання 

про передання справи на розгляд Великої палати не було заявлено; або 

в) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про передання 

справи на розгляд Великої палати (ст. 44 Конвенції) [102]; 

2) умотивованість гарантує те, що рішення в справі, а також ухвали 

про прийнятність або неприйнятність заяв мають бути вмотивовані. Це не 

виключає того, що кожний суддя має право викласти окрему думку (ст. 45 

Конвенції) [102]; 

3) обов’язковість рішень забезпечує те, що сторони зобов’язуються 

виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони 

є сторонами. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, 

який здійснює нагляд за його виконанням. Якщо Комітет Міністрів вважає, 

що Висока Договірна Сторона відмовляється виконувати остаточне рішення 

у справі, в якій вона є стороною, він може, після формального повідомлення 

цієї Сторони і шляхом ухвалення рішення більшістю у дві третини голосів 

представників, які мають право засідати в Комітеті, звернутися до Суду 

з питанням про додержання цією Стороною свого зобов’язання (ст. 46 

Конвенції) [102]. 

Ціла низка рішень ЄСПЛ сьогодні виступають інструментами, що 

містять принципові критерії при прийнятті тих чи інших рішень щодо 

розв’язання публічних спорів у режимі адміністративної юрисдикції: 

а) рішення у справі «“Вестберга таксі Актіеболаг” та Вуліч проти 

Швеції» встановлює принциповий критерій обов’язку доказування за 

суб’єктом владних повноважень при вирішенні податкового спору. Тобто 

доведення власної позиції стає імперативним обов’язком податкового 

органу, що підсилює акцент на скасуванні ідеї «презумпції винуватості 

платника податків». Основою вказаної правової позиції ЄСПЛ є твердження 

про те, що: «…адміністративні суди, які розглядають скарги заявників 

стосовно рішень податкового управління, мають повну юрисдикцію у цих 

справах та повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути 
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розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав для 

призначення податкових штрафів має саме податкове управління» [328]; 

б) рішення у справі «Бізнес Сапорт Центр проти Болгарії» [239] 

стосується підстав перевірок та неможливості формування засад 

автоматичної відповідальності платника ПДВ без врахування його дій. 

Правова позиція суду в разі виявлення податковими органами невиконання 

постачальником своїх обов’язків як платника ПДВ вони могли б розпочати 

податкову перевірку цього постачальника, аби стягнути з нього належні 

платежі та штрафні санкції. Однак це не мало б прямого впливу на 

оподаткування організації-заявника; 

в) рішення в справі «Булвес» АД проти Болгарії» також формує засади 

кваліфікації критеріїв, природи та наслідків відповідальності при 

справлянні непрямих податків. Правова позиція міститься в тому, 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. 

Такі вимоги прирівнюються до надзвичайного обтяження для компанії-

заявника, що порушило справедливий баланс, який повинен був 

підтримуватися між вимогами загальних інтересів та вимогами захисту 

права власності» [240]. 

Вельми цікавим у контексті цього виглядає рішення ЄСПЛ у справі 

«Інтерсплав проти України» від 9 січня 2007 р. [236] Цим рішенням 

запроваджено змістовний підхід до досягнення балансу інтересів щодо 

справляння податку на додану вартість та погашення бюджетного 

відшкодування. Заявник провадив діяльність зі вторинної переробки 

металевого брухту, який придбався в Україні. На загальних підставах при 

оподаткуванні ПДВ застосовувалась ставка в розмірі 20%. При відправленні 

продукції на експорт вона зменшувалась до 0% із виникненням права на 

відшкодування ПДВ відповідно до ціни, встановленої на металобрухт. 

Протягом тривалого періоду відшкодування ПДВ заявникові систематично 
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затримувалось у зв’язку з тим, що Державна податкова інспекція не 

підтверджувала суми, які зазначав заявник, що унеможливлювало 

отримання компенсації за затримку у відшкодуванні ПДВ. Суб’єкт владних 

повноважень виходив з того, що рішення, які були винесені на користь 

платника, не можуть бути виконані, оскільки присуджені суми потребують 

попереднього підтвердження податковою інспекцією. 

При оцінці ситуації та винесенні рішення в справі «Літгоу та інші 

проти Сполученого Королівства» Суд виходив з того, що держави мають 

широкі межі самостійної оцінки у визначенні того, у чому полягає 

публічний інтерес, оскільки національний законодавчий орган, реалізуючи 

соціальну та економічну політику, має широке коло повноважень. Однак 

такі межі оцінювання не є абсолютними [327]. Суд зауважив, що 

відшкодування ПДВ заявникові систематично затримувалось. При цьому 

державні органи, не заперечуючи суми відшкодування ПДВ на користь 

заявника, не надавали підтвердження цих сум, що завадило заявникові 

повернути заявлені суми вчасно. За таких обставин Суд вважає, що 

втручання у право власності заявника було непропорційним. Фактично 

постійні затримки відшкодування і компенсації в поєднанні із відсутністю 

ефективних засобів запобігання такій адміністративній практиці або її 

припинення, 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 [324, с. ]. 

Подібні підходи в той же час не виключають й існування низки 

проблем у співвідношенні національних фінансових законодавчих актів та 

міжнародних. Сьогодні не склалося остаточного уявлення як щодо порядку 

вирішення колізій між нормами міжнародного договору та нормами законів 

України, так і щодо процедур їх реалізації. До того ж сюди можуть 

додаватися і положення рішень Європейського суду з прав людини. Дуже 

багато проблем і досі породжує розв’язання спорів щодо справляння 

податкового обов’язку на межі кількох державних юрисдикцій. 
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Деталізація підстав розмежування юрисдикції останнім часом є одним 

із дискусійніших напрямів реформування судової системи. Фактично це 

почалось з моменту появи адміністративних судів, що не можна не вважати 

етапним моментом у процесі демократизації суспільства та балансу гілок 

влади. «Ставлення до адмінюстиції є показником того, чого прагнуть певні 

політичні сили, якого типу суспільство бажають побудувати: демократичне 

чи певним чином трансформоване, але за змістом авторитарне, що має за 

основу тоталітарну конструкцію управління процесами, думками. 

Адміністративні суди виступають чи не найважливішими інструментом 

контролю суспільства за діями тих органів та політичних сил, які 

й асоціюються з державою» [119, с. 17-19]. 

З появою адміністративних судів відбулося кардинальне 

переосмислення засад вирішення спорів за участі суб’єкта владних 

повноважень у публічних спорах. Навряд чи подібний тип спорів може 

базуватися на рівності учасників. Наявність імперативних владних 

повноважень у державних органів, суб’єктів, які реалізують інтереси 

держави, гарантують їм виняткові положення по відношенню до юридичних 

та фізичних осіб. У цих умовах доведення позиції останніми дуже часто 

стає неможливим. Саме так відбувалося при вирішенні податкових спорів 

у режимі господарського судочинства, коли платник податку не мав 

можливостей довести свою позицію в суді через те, що бухгалтерські 

документи були вилучені податковою інспекцією. 

Адміністративна юрисдикція дозволяє сформувати всі можливості для 

неупередженого, об’єктивного розгляду публічних спорів, коли обов’язок 

доведення власної позиції делегується суб’єкту владних повноважень. 

Поява та розвиток адміністративних судів свідчить про рівень розвитку та 

розуміння демократичних засад в організації суспільства. «Розвиток 

адміністративної юстиції, її значення та ставлення до неї держави свідчить 

не лише про розвинутість цієї гілки влади, а про розвинутість, 

демократичність, впевненість у собі держави. Лише демократична правова 
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держава не боїться створити таку інституцію, яка керується правом за 

змістом, навіть у тих ситуаціях, коли це не збігається із державним 

інтересом. Лише демократична держава, яка впевнена в собі, може 

ініціювати та розвивати виваженого, об’єктивного опонента для себе. Саме 

тому посягання на адміністративну юстицію є фактично замахом на 

побудову правової держави» [119, с. 17-19]. 

Момент появи адміністративних судів збігається із зародженням 

тенденції ревізії критеріїв розмежування судових юрисдикцій. На чолі 

процесу ревізії перебували й перебувають представники господарських 

судів. Акцентуючи увагу на тому, що майже всі аспекти спорів, які 

потрапляють до сфери адміністративного судочинства, обумовлюються 

господарською діяльністю, вони доходять висновку, що і земельні, 

і реєстраційні, і податкові спори мають розглядатися господарськими 

судами. Подібне бажання зрозуміло, бо з появою адміністративних судів 

значна кількість цікавих, «вагомих» спорів зникла зі сфери діяльності 

господарських судів. 

Починаючи з 2010 р., активні суперечки точаться щодо підстав 

розмежування господарської та адміністративної юрисдикції при вирішенні 

земельних спорів [128, с. 1220]. Ухвалою Верховного Суду України від 19 

січня 2011 р. аргументується відсутність публічно-правової природи спорів 

стосовно права володіння та користування земельною ділянкою, на підставі 

чого робиться висновок щодо вирішення таких спорів за правилами 

цивільного судочинства. Подібний тип спорів характеризується як спір про 

право, коли йдеться про «оскарження рішення органу місцевого 

самоврядування про виділення (відмову у виділенні) земельної ділянки як 

в справах цивільних чи господарських, стверджується, що суб’єкти владних 

повноважень у цих умовах мають рівні права з тими, кому земля 

передається (юридичними та фізичними особами), і спір виникає між двома 

рівноправними суб’єктами» [128, с. 1220]. 
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Хотілося б при цьому звернути увагу на співвідношення «підстави» та 

«наслідку». Посилання в такій ситуації на «спір про право» не має під 

собою об’єктивного підґрунтя. Дійсно, право на використання земельної 

ділянки, продовження чи припинення орендних відносин може нагадувати 

відносини, що засновані на умовах рівності учасників та мають 

аналізуватися на підставах цивільного судочинства. Але, на наш погляд, 

у цій ситуації саме йдеться про наслідок. У той же час підставою є наявність 

та реалізація повноваження суб’єкта владних повноважень щодо надання 

земельної ділянки в оренду. Тобто підстава виникнення спірних відносин 

набагато глибша, ніж здається спочатку. Вирішуючи спір щодо виникнення, 

зміни, припинення права на оренду земельної ділянки, ми маємо 

аналізувати не безпосередньо таке право, а обставину, яка його породжує, 

а саме повноваження місцевої ради щодо надання земельної ділянки 

в оренду. «Принципово важливо розмежовувати: а) момент реалізації 

повноважень владного суб’єкта та б) момент (та відповідно підстави) 

виникнення права володіння та користування на земельну ділянку… Саме 

тому, до того як з’ясовувати майнові (орендні) відносини в межах дії 

цивільного судочинства, треба вирішити публічний за своєю правовою 

природою спір щодо реалізації повноважень відповідного владного 

суб’єкта» [128, с. 1223]. 

До принципових непорозумінь та знов-таки ревізії юрисдикційних 

критеріїв призводить і постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 

квітня 2018 р. (справа № 910/12294/16). Спроба обґрунтувати логічність та 

об’єктивність реформування юрисдикційних критеріїв між 

адміністративними та господарськими судами фактично зводиться до зміни 

суб’єкта. «Відносини між сторонами господарських договорів, у яких 

однією зі сторін є банк, який виводиться з ринку і від імені якого діє 

уповноважена особа Фонду або Фонд, є приватноправовими. Відповідно, 

спори щодо нікчемності правочинів між суб’єктами господарювання 

є господарсько-правовими і мають розглядатися судами господарської 
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юрисдикції. У цих правовідносинах Фонд або його уповноважена особа, 

діючи від імені Банку, не мають владних повноважень щодо іншої сторони 

цих правочинів. Оскільки уповноважена особа Фонду не виступає у цих 

правовідносинах як самостійний суб’єкт, а діє від імені Банку, саме Банк 

є належним відповідачем у справі» [197]. 

Безумовно, треба враховувати, що Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб може виступати учасником відносин як з банком, так і з 

вкладниками цього банку. Якщо в першому випадку відносини можна 

і треба характеризувати в режимі приватноправової природи і на підставі 

цього вирішувати спір у господарських судах, то в другому випадку Фонд 

представляє державу, яка встановила певні гарантії для вкладників і через 

наділення його владними повноваженнями закріпила для нього публічний 

статус. Саме це і обумовлює як публічно-правову природу подібних спорів, 

так і підстави розгляду їх у режимі адміністративного судочинства [125, 

с. 1377]. 

Велика Палата Верховного Суду наголошує, що відповідний спір має 

приватноправовий характер. «Спір є приватноправовим, навіть якщо до 

порушення приватного права чи інтересу призвели управлінські дії 

суб’єктів владних повноважень» [197]. У той же час, відповідно до Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [222], 

уповноважена особа Фонду реалізує повноваження на основі спеціального 

закону, який спрямований на регламентацію публічних за своїм характером 

відносин. Треба погодитись з тим, що публічно-правовим спором може бути 

визначено спір, у якому «хоча б одна сторона здійснює публічно-владні 

управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, 

і спір виник у зв’язку із виконанням або невиконанням такою стороною 

зазначених функцій» [125, с. 1377]. Але, саме подібні повноваження 

управлінського характеру, що спрямовуються на реалізацію публічного 

інтересу, здійснюються Фондом. 
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Посилання на те, що оподаткування пов’язується з господарською 

діяльністю, не має об’єктивних підстав [126]. При подібній оцінці цілісна 

конструкція як відносин оподаткування, так і податкових спорів 

принципово руйнується. «Податкові спори включають і такі, що пов’язані 

з господарською діяльність …, так і ті спори, що формуються за рахунок 

таких суперечок, які не передбачають участі в господарській діяльності 

взагалі. Значна кількість платежів, які віднесено до податків та зборів …, 

взагалі не передбачають обов’язкової участі в господарській діяльності (збір 

за першу реєстрацію транспортного засобу; плата за землю; мито; податок 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки і т. д.). … Віднесення 

податкових спорів до тієї чи іншої юрисдикції має базуватися на єдиному 

знаменнику. Податкові спори, як і податкові відносини в цілому, мають 

складати єдиний однотипний блок. Недоцільно та хибно розривати таку 

єдину систему по різних юрисдикціях» [119, с. 17-19]. 

Треба погодитись з М.П. Кучерявенком та Є.М. Смичком, що, 

відповідно до ч. 2 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України, 

юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові 

спори, крім спорів, для яких законодавством встановлений інший порядок 

судового вирішення. Законодавством інший порядок оскарження дій та 

рішень органів державної податкової служби, в тому числі й щодо 

призначення, проведення податкових перевірок та складення висновків за 

наслідками таких перевірок не визначений. Отже, такі дії та рішення органів 

державної податкової служби, а також акт податкової перевірки, який 

є актом суб’єкта владних повноважень, можна оскаржити виключно в суді 

адміністративної юрисдикції [119, с. 17-19]. 

Аналіз стану та перспектив удосконалення системи фінансового 

законодавства дозволяє зробити висновки щодо виокремлення кількох 

найбільш ефективних напрямів діяльності як на стадії законотворчості, так 

і при застосуванні норм фінансового законодавства: 
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1) реалізація концепції децентралізації. «Бюджетна», «податкова» 

децентралізація передбачають орієнтацію руху публічних коштів 

здебільшого до тих осіб та регіонів, які їх заробляють. Тобто активізацію 

джерел закріплення та передачі коштів на місцях, на рівні територіальних 

громад залежно від різновиду місцевого бюджету. Ця ідея може бути 

реалізована лише шляхом корегування правотворчих повноважень між 

владними учасниками фінансових правовідносин. Залишки тоталітарного 

підходу, коли централізація не лише публічних коштів, а й підстав та форм 

законотворчості орієнтувалася на вищий рівень у державному механізмі, 

в умовах ефективних децентралізаційних тенденцій перетворюється на 

об’єктивні гальма. Саме перерозподілення правотворчих повноважень, що 

має відбитися в появі відповідних елементів системи фінансового 

законодавства, і є одним із рушійних важелів удосконалення цієї системи; 

2) чітке розмежування змісту повноважень між органами 

державної влади, суб’єктами владних повноважень. Враховуючи те, що 

фінансово-правове регулювання характеризується об’єктивним динамізмом, 

що уособлює рух публічних грошових коштів, передачу їх з однієї стадії на 

іншу (формування, розподіл, використання), об’єктивно необхідним 

видається наділення відповідними повноваженнями державних органів 

щодо реалізації публічних інтересів на кожній із цих стадій. З огляду на це 

одним із найпроблемніших моментів є узгодження повноважень державних 

органів, встановлення таких повноважень, щоб вони не збігалися та не 

суперечили одне одному; 

3) розробка та прийняття Закону України «Про нормативно-

правові акти». Прийняття подібного акта має надгалузеве значення. У той 

же час, лише спираючись на його вихідні положення, і може бути 

побудована збалансована галузева система законодавства. Це повною мірою 

стосується і системи фінансового законодавства, бо таки чином можуть 

бути закріплені не лише засади структурування фінансових законодавчих 

актів, а й внутрішнє та зовнішнє досягнення балансу. У першому випадку це 
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передбачає чітке узгодження ієрархії актів, що входять до системи 

фінансового законодавства, у другому – система фінансового законодавства 

стає раціонально розташованим елементом системи законодавства України 

зі всіма об’єктивними зв’язками з системами законодавств іншої галузевої 

спрямованості; 

4) чітке законодавче розмежування матеріального та процедурного 

в закріпленні змісту фінансових законодавчих норм. Виходячи з того, що 

фінансове правове регулювання орієнтовано на організацію та забезпечення 

процедур руху публічних грошових коштів, поява чітко структурованих 

розділів у фінансових законах (кодексах), які б мали процедурний характер, 

не є зайвою. Сьогодні існує окремий комплекс законодавчих норм, які 

містять переважно (або виключно) процедурні норми: бюджетний процес, 

адміністрування податків та зборів тощо. Перспективними напрямами 

розвитку такої ситуації може бути як поява окремих процедурних законів 

(або кодексів), так і більш детальне структурування та редакція чинних 

Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України за рахунок 

окремого (або кількох) розділів; 

5) визначення колізій та прогалин у фінансовому законодавстві і їх 

подолання. З цим аспектом пов’язується з’ясування тенденцій розвитку 

системи фінансового законодавства. Певні труднощі, що обумовлюють 

колізійність фінансового законодавства, визначають і прогалини 

в неадекватному законодавчому відображенні його стану. Саме на цьому 

і може будуватися план дій по реформуванню системи фінансового 

законодавства в цілому. Крім того, треба виходити із змістовнішого 

підходу, коли колізії породжуються актами, що мають схожу юридичну 

силу; 

6) розмежування сфер регулювання різними законодавчими 

актами. Виходячи із цілісного уявлення щодо предмета фінансово-

правового регулювання як сфери впливу фінансового законодавства, мають 

будуватися відносини з іншими галузями регулювання, утворюватися межа 
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галузевих впливів. Крім того, сфера фінансово-правового регулювання не 

є остаточною та статичною. Активні динамічні процеси публічної 

фінансової діяльності обумовлюють корегування меж окремих фінансово-

правових інститутів чи підгалузей відповідно до законодавства, що їх 

уособлює. Йдеться як про удосконалення наявних законодавчих 

конструкцій впорядкування фінансових відносин, так і про появу нових, 

тих, яких не існувало. Наприклад, сьогодні навряд чи ми можемо залишити 

поза увагою публічно-правову оцінку такого явища, як цифрові або 

віртуальні активи. Звісно, це обумовить і відповідні законотворчі процеси; 

7) формування та використання ефективного, зрозумілого 

категоріального апарату, глосарію. Оцінюючи якісний стан сучасної 

системи фінансового законодавства, треба зробити висновок, що 

«категоріальність» фінансово-правових термінів є одним із 

найпроблемніших місць у цій сфері. Невизначеність, суперечність термінів, 

які використовують у фінансовому законодавстві, посилюють 

і проблемність його використання. У цій ситуації, мабуть, треба виходити 

з того, що вирішення подібної проблеми навряд чи можна починати з рівня 

фінансово-правової галузі в цілому. Доцільно звернути увагу на 

упорядкування термінологічного апарату, на якому побудовані Бюджетний 

кодекс України та Податковий кодекс України. Досягнувши виваженого 

збалансованого підходу до закріплення змісту категорій, що 

використовують у бюджетному та податковому регулюванні, треба досягти 

узгоджених форм співвідношення бюджетних та податкових законодавчих 

актів. Сьогодні елементарні положення, які тлумачать зміст одних і тих 

самих суспільних відносин, визначаються по-різному: «податкові 

надходження» – в Бюджетному кодексі України; «податки, збори, 

обов’язкові платежі» – в Податковому кодексі України. Зрозуміло, що цей 

щабель узгодженості має бути реалізованим і щодо законодавчих актів, які 

становлять інші фінансово-правові інститути. 
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1.2. Систематизація фінансового законодавства та її форми 

1.2.1. Об’єктивні підстави систематизації фінансового 

законодавства 

Аналіз системи фінансового законодавства, її змісту та складових 

зовсім не означає констатації статичного стану явищ, які її характеризують. 

Система фінансового законодавства не може бути сталою протягом 

тривалого періоду. Подібна сукупність законодавчих актів, які становлять 

цю систему, нерозривно пов’язана з характеристикою динамічного аспекту, 

що визначає такі відносини. Стан законодавства не є раз і на завжди сталим. 

Рівень його розвитку, відображення змісту суспільних відносин 

у відповідній редакції законодавчих приписів характеризується низкою 

показників [282, с. 77]: 1) стан відображення конституційних приписів; 2) 

наявність базових законів; 3) рівномірність розвитку галузевих 

законодавств; 4) узгодження з нормами міжнародного права; 5) адекватність 

відображення рівня розвитку суспільних відносин; 6) відкритість та 

доступність; 7) орієнтованість на формування умов щодо зменшення 

правопорушень. 

Систематизація законодавства виступає постійною формою 

упорядкування чинної системи фінансового законодавства. Правотворчість 

всіх органів, які наділені повноваженнями щодо прийняття нормативно-

правових актів, що становлять систему фінансового законодавства,  не може 

зупинитись на якомусь етапі. Постійна реалізація повноважень владних 

органів обумовлює рух, який має враховувати нові вимоги і аспекти стану 

та розвитку публічних фінансових відносин. Саме тому лише через 

діяльність щодо приведення нормативних актів в єдину узгоджену систему 

і можна досягти мети існування збалансованого, ефективного стану чинного 

фінансового законодавства. 

Інтенсивність законотворчих процесів обумовлює накопичення маси 

законодавчих актів, складність їх узгодження і як наслідок цього проблему 

щодо реалізації правових приписів. У зв’язку з цим «ускладнюється 
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знаходження відповідного закону, загублюється впевненість у знаходженні 

всіх законів, що належать до цього предмета, збільшується вірогідність 

протиріччя між законами та складність визначення доцільного між ними 

співвідношення. Звідси постає нова потреба – систематизація законів» [312, 

с. 47]. 

Процес систематизації фінансового законодавства має об’єктивну 

підставу – систему фінансового права. Водночас якщо система фінансового 

права передбачає підсумок об’єктивної правотворчої діяльності, то 

систематизація фінансового законодавства виражає реалізацію певних 

практичних завдань та є певною мірою суб’єктивним процесом. Система 

фінансового права, базуючись на характері предмета та методу, обумовлює 

внутрішню структурну побудову фінансово-правової галузі в цілому. 

Систематизація фінансового законодавства на підставі цього набуває 

науково-обґрунтованого характеру [321, с. 76-77]. Систематизація 

фінансового законодавства, що здійснюється з врахуванням системності 

фінансово-правової галузі, спрямовується на упорядкування зовнішніх форм 

в умовах реалізації класифікаційних ознак відповідно до типу акта та його 

місця в системі фінансового законодавства в цілому [130, с. 588-589]. 

У цьому разі нормативний матеріал розміщується залежно від зовнішніх 

ознак законодавчих актів (компетенція органу, дата прийняття акта), що дає 

можливість сформувати збалансовану систему фінансового законодавства.  

Основою доцільності систематизації є значна кількість законодавчих 

актів, зміст яких і має удосконалюватись шляхом реалізації її різних форм. 

Необхідність систематизації фінансового законодавства обумовлена низкою 

підстав [260, с. 30-31]: а) подальшим розвитком законодавства, аналізом та 

обробкою чинних законодавчих актів, з’ясуванням напрямів їх 

удосконалення з метою досягнення єдності чинної системи фінансового 

законодавства; б) скасуванням актів фінансового законодавства, які не 

відображають сучасного стану суспільних відносин, або колізії, щодо яких 

вже подолані; в) можливістю не лише чіткого розуміння природи, сфери та 
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напрямку впливу відповідного припису, а й формуванням підстав для 

логічного його тлумачення; г) формуванням об’єктивних засад для 

широкого застосування норм фінансового законодавства в умовах 

адекватного праворозуміння їх всіма учасниками, на регулювання поведінки 

яких вони спрямовані; ґ) гарантуванням можливостей отримання знань 

щодо природи фінансових відносин та стану фінансового законодавства при 

забезпеченні ефективної правової освіти. 

Обумовленість систематизації станом розвитку та природою 

суспільних відносин передбачає і принципову різницю її організації. Якщо 

у Франції систематизація законодавства відбувалася шляхом еволюційного 

накопичення нормативного матеріалу, то за радянських часів в основу 

систематизації законодавства було покладено повну руйнацію чинної 

системи [30, с. 30]. За цих умов процес систематизації був зосереджений на 

регулюванні нових суспільних відносин, які виключали попередній досвід 

як державного управління, так і нормотворчості. Крім того, подібні процеси 

були занадто ідеологізовані, що значно послаблювало об’єктивну 

обумовленість нормотворчої діяльності. 

Систематизація фінансового законодавства, її динаміка та реалізація 

не є однаковою за часовими вимогами. Кардинальна зміна стану 

фінансового законодавства (прийняття підгалузевих кодексів, засадничих 

інституційних законів) приводить на певний час до зменшення потреб 

у перегляді, реформуванні та зміні фінансових законодавчих актів. За цих 

умов реалізується мета подолання колізій, скасування застарілих 

законодавчих актів. У той же час це не зупиняє розвиток суспільних 

відносин. Саме тому певний період балансування складу та співвідношення 

актів фінансового законодавства, зазвичай, триває не досить довго. 

Реалізація систематизації в таких умовах передбачає три варіанти: 1) 

редагування та зміни окремих норм чинних законодавчих актів, що 

відображають часткові модифікації законодавства, законодавчий вплив на 

окремі, не принципові суспільні відносини; 2) прийняття нової редакції 
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чинного закону чи кодексу, що обумовлено змістовними редагуванням 

сукупності законодавчих норм, які входять до акта та відображають 

принципові зміни в законодавчому впливі на відносини щодо обігу 

публічних фінансів; 3) скасування чинного та прийняття нового 

законодавчого акта, який повністю заміщує окремий закон чи кодекс.  

Раціоналізація правових норм може здійснюватися шляхом їх 

акумуляції та розташування в певному, послідовному порядку; редагування 

та удосконалення чинних правових норм; розробки та прийняття нових 

правових норм. Ті форми фактично збігаються з різновидами систематизації 

та відображаються в процесах інкорпорації, консолідації, кодифікації. 

Проблематика, пов’язана із визначенням засобів та різновидів 

систематизації законодавства, є загальнотеоретичною. Сьогодні існують 

різні підходи до визначення змісту поняття «систематизація законодавства». 

При цьому справедливо зазначити, що різняться радше формулювання 

відповідної дефініції, аніж її змістовне наповнення. Так, Ю. С. Шемшученко 

визначає систематизацію як інструмент впорядкування законодавства, що 

дозволяє привести його у відповідність до стандартів єдиної, узгодженої̈ 

системної цілісності [41, с. 837]. Р. Т. Мухаєв розглядає систематизацію як 

специфічну діяльність, яка полягає в упорядкуванні законів, підзаконних 

нормативно-правових актів інших джерел права, приведенні таких 

нормативних документів у певну систему за посередництвом компонування 

єдиних нормативних актів або ж їх збірників [161, с. 329]. О. В. Петришин 

визначає систематизацію нормативних актів як діяльність, зміст якої 

полягає в уніфікованому зведенні джерел права в єдину впорядковану 

систему [72, с. 313]. 

Основою характеристики системи фінансового законодавства в цілому 

та її систематизації зокрема є фінансовий нормативно-правовий акт. 

Фактично його можна розглядати як базову структурну одиницю, на яку 

безпосередньо спрямовується вплив при здійсненні систематизації. 

Фінансовий нормативно-правовий акт є галузевим різновидом 
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нормативного-правового акта, виражений у письмовій формі, має офіційний 

характер волевиявлення суб’єкта правотворчості, який має відповідні 

повноваження від держави, та спрямовується на встановлення, зміну чи 

скасування норм права [156; 285; 260]. Саме в цьому розумінні нормативно-

правові акти мають розглядатися як об’єкт систематизації, оскільки, 

виступаючи регулятором невизначеної кількості суспільних відносин, 

гарантуючи появу та існування формалізованих у правовому вигляді правил 

поведінки, забезпечується необхідна упорядкованість правового впливу.  

Здійснення процесу систематизації в цих умовах спрямовується на 

нормативно-правовий акт як правовий документ, що характеризується 

низкою ознак. Показово, що сукупність цих ознак окреслює як змістовну, 

так і формальну приладу нормативного акту: правило поведінки загального 

характеру, орієнтоване на застосування до невизначеної кількості випадків; 

державний характер як при запровадженні, так і гарантуванні; 

загальнообов’язковість та офіційність. 

Характеристика нормативно-правових актів як актів, розрахованих на 

невизначену кількість випадків, зовсім не означає безапеляційне дотриманні 

приписів цих правил поведінки. Від учасників відносин, на упорядкування 

поведінки яких спрямовується такий акт, не вимагається несвідомого 

автоматичного додержання умов такого припису. Спрямованість приписів 

нормативно-правових актів передбачає певне переконання в необхідності 

дотримання цього правила. Принципову роль у цьому відіграють приписи-

роз’яснення. Треба погодитись з тим, що вони не завжди належать до 

категорії нормативних. Їхня поява не означає виникнення нового правила 

поведінки. Головне їхнє призначення – розтлумачити, яким чином має 

застосовуватись вже наявне нормативне правило поведінки. П.О. Недбайло, 

досліджуючи природу та застосування норм, характеризував такі акти як 

інтерпретаційні та виокремлював їх у самостійну категорію поряд 

з нормативними та індивідуальними [168, с. 22-23]. При цьому треба 

враховувати, що навряд чи подібні акти можна розглядати як об’єкт 
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систематизації, бо через свій ненормативний характер вони є похідними від 

нормативно-правових актів. Водночас навряд чи логічним буде не 

пов’язувати з ними процес систематизації в цілому. У процесі останньої 

певні зміни мають відбуватися в системі нормативно-правових актів, а це 

обумовить і корегування тих актів, які їх тлумачать або пояснюють. Саме 

тому систематизація безпосередньо, не торкаючись інтерпретаційних норм, 

гарантує похідний вплив на них також. 

Важливим при характеристиці процесу систематизації є погляд на 

часові межі чи критерії його здійснення. Окремі фінансово-правові акти 

обмежують нормативний вплив на суспільні відносини. Найчастіше це 

відбувається через таку конструкцію, як «період». Враховуючи 

динамічність фінансово-правових відносин, процедурні аспекти 

регулювання обігу публічних грошових коштів, подібні аспекти 

врегулювання є об’єктивно притаманним для всіх розділів фінансового 

законодавства. Так, відповідно до ст. 3 Бюджетного кодексу України 

встановлюється поняття та основні положення, що характеризують 

бюджетний період [36]. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають 

бюджетну систему України, становить один календарний рік, який 

починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. 

Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет 

України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення 

іншого бюджетного періоду. Відповідно до Конституції України бюджетний 

період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути 

іншим. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може 

бути затверджено на інший, є: 

1) введення воєнного стану; 

2) оголошення надзвичайного стану в Україні. 

У разі затвердження Державного бюджету України на інший 

бюджетний період місцеві бюджети мають бути затверджені на такий самий 

період. Для середньострокового бюджетного планування 
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середньостроковий період включає плановий та наступні за плановим два 

бюджетні періоди. Таким чином, обмеження терміну часу впливає і на 

можливість застосування матеріальних приписів у регулюванні обігу 

бюджетних коштів. 

Певною періодичністю характеризується і нормативне регулювання 

податкових відносин. Так, ст. 33 Податкового кодексу України як 

податковий період закріплює встановлений Податковим кодексом 

України період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та 

сплата окремих видів податків та зборів. Податковий період може 

складатися з кількох звітних періодів. 

Базовий податковий (звітний) період – 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, коли контролюючий орган зобов’язаний самостійно 

визначити суму податкового зобов’язання платника податку [191]. 

Аналізуючи це положення Податкового кодексу України, хотілося 

б звернути увагу на те, що узагальнена періодичність у розумінні 

нормативного впливу на регулювання податкових відносин має стосуватися 

виконання податкового обов’язку в цілому. У той же час законодавець 

пов’язує зміст податкового періоду виключно з обчисленням та сплатою 

окремих видів податків та зборів (п. 33.1 ст. 33 Податкового кодексу 

України) [191]. Але використання конструкції податкового періоду має 

стосуватися і такої складової податкового обов’язку, як звітність, 

декларування. Вона також має відбуватися в чітко визначених часових 

межах, бо за невиконання цієї складової податкового обов’язку мають 

наставати несприятливі наслідки для платника. 

Періодичність у податковому регулюванні обумовлює і більш 

детальну класифікацію, формування низки термінів, з якими пов’язується 

корегування поведінки учасників податкових відносин. Стаття 34 

Податкового кодексу України закріплює вичерпний перелік видів 
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податкового періоду, до якого включаються: календарний рік; календарне 

півріччя; календарні три квартали; календарний квартал; календарний 

місяць; календарний день. Подібні терміни часу деталізують виконання 

податкового обов’язку за окремими платежами і за окремими видами 

податків та зборів. Застосування того чи іншого різновиду податкового 

періоду залежить від двох підстав: а) різновиду податкового платежу; 

б) складової податкового обов’язку (облік, сплата, звітність). 

Певні особливості можуть стосуватися засад систематизації 

нормативних актів перехідного періоду [260, с. 83-84]. Власне, це може 

стосуватися як окремих актів подібного типу в цілому, так і окремих 

положень актів. Останні найчастіше є Перехідними чи Прикінцевими 

положення. Це не виключає і того, що безпосередньо в тексті нормативно-

правового акта щодо окремого припису (статті) може бути вказаний термін, 

протягом якого такий припис є чинним. За певних умов подібний тип 

нормативно-правових положень може здатися однаковим за природою 

з часовим нормативно-правовим актом. Але зазвичай у таких актах строк дії 

не вказується, і вони розраховані на невеликий термін. Обмеженість терміну 

дії акта перехідного періоду обумовлюється тим, що законодавець має на 

меті якнайшвидше системно та збалансовано врегулювати подібні 

відносини, замінити їх нормою постійної дії або взагалі відмовитись від 

регулювання таких відносин, якщо вони не відображають сучасного стану 

розвитку суспільства. Але принциповим при оцінці процесу систематизації 

в цих умовах є те, що, незважаючи на нетривалість чинності перехідних 

положень, вони обов’язково мають розглядатися як об’єкт систематизації за 

умови, що на цей час є чинними. 

Як суперечливий об’єкт систематизації розглядають акт, який поєднує 

і нормативні, і індивідуальні приписи [273, с. 83-84]. Треба при цьому 

виходити із реалізації певного пропорційного принципу, що процес 

систематизації має бути орієнтований на упорядкування, узгодження 

правових норм, що орієнтовані на оцінку поведінки не визначеного кола 
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осіб, тоді як індивідуальні акти не мають нормативної природи. Саме тому 

об’єктом систематизації в разі, коли один акт поєднує і нормативні 

й індивідуальні приписи, можуть бути виключно нормативно-правові 

приписи, крім положень, які не мають нормативного характеру. Важливим 

у цьому сенсі є і твердження В.М. Сирих стосовно того, що ненормативним 

має вважатися і акт, який містить норми права, а і такі, що прийняті не 

компетентним органом [273, с. 173]. Подібний акт хоча і за формою нагадує 

нормативний припис, але прийнятий із порушенням розподілу повноважень 

між публічними суб’єктами і, як внаслідок, із порушенням процедур. 

Можна вважати, що в цих умовах відсутній юридичний факт, який 

породжує відповідні правові наслідки стосовно набуття чинності таким 

актом, бо відповідного повноваження орган, що його прийняв, не має. 

Таким чином, об’єктом систематизації можуть бути лише такі 

фінансово-нормативні акти, які задовольняють дві умови: 

а) прийняті у встановленому порядку відповідно до законодавчо 

визначених процедур; 

б) набули чинності, що з цього моменту породжує для їхніх учасників 

як відповідні повноваження, так і права та обов’язки. 

Зрозуміло, що стосовно систематизації фінансового законодавства ми 

спираємося на традиційні підходи, які характеризують законотворчі 

процедури в цілому. Водночас це не виключає й окремих особливостей 

щодо прийняття актів фінансового законодавства. Так, специфічна 

процедура прийняття є характерною для набуття чинності закону про 

Держаний бюджет України (ст. 39 Бюджетного кодексу України) [36]. Так, 

розгляд та затвердження Державного бюджету України відбувається 

у Верховній Раді України за спеціальною процедурою, 

визначеною Регламентом Верховної Ради України. Точніше йдеться про 

деталізацію процедури затвердження Державного бюджету України на межі 

двох законодавчих актів: Регламенту Верховної Ради України та 

Бюджетного кодексу України. Значення першого акта зводиться до того, що 
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в ньому системно закріплено особливості процедурного регулювання 

проходження акта про Державний бюджет України до моменту набрання 

ним чинності. У той же час Бюджетний кодекс України, торкаючись 

регулювання цих процедур в узагальненому форматі, йде далі і закріплює 

особливості виконання такого закону та затвердження звіту про його 

виконання на інших стадіях бюджетного процесу. 

Систематизаційний процес цього блоку фінансового законодавства 

характеризується умовою узгодження кількох актів, які регулюють 

обговорення та затвердження Державного бюджету України. Вищенаведені 

положення Бюджетного кодексу України мають узгоджуватися та збігатися 

із положеннями Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». 

Йдеться про два спеціальні закони: Бюджетний кодекс України – щодо 

регулювання бюджетних відносин; Закон України «Про Регламент 

Верховної Ради України» – щодо реалізації повноважень Верховної Ради 

України (в тому числі стосовно прийняття бюджетного закону). Показово, 

що в останньому процедура затвердження Державного бюджету України 

закріплена окремою главою 27. Ця процедура передбачає розгляд 

Бюджетної декларації (ст. 152 Закону) [220]; підготовку до розгляду 

проекту закону про Державний бюджет України (ст. 153 Закону) [220]; 

представлення проекту закону про Державний бюджет України (ст. 154 

Закону) [220]. Проект закону про Державний бюджет України на наступний 

рік розглядається за процедурою трьох читань (ст. 155 Закону) [220]. 

Верховна Рада України розглядає проект закону про Державний 

бюджет України на наступний рік у першому читанні не пізніше 20 жовтня 

року, що передує плановому (ст. 157 Закону) [220]. Традиційно бюджетний 

період триває календарний рік, але якщо він не збігається з ним, то строки 

розгляду встановлюються за процедурним рішенням Верховної Ради 

України. До безпосереднього обговорення проекту бюджету в першому 

читанні з доповіддю виступає голова профільного комітету, до предмета 

відання якого належать питання бюджету. Основна увага в цій доповіді 
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зосереджується на висновках та пропозиціях, які надійшли до 

законопроекту. Лише після цього здійснюється обговорення як положень 

законопроекту, так і доповіді голови профільного комітету. За підсумками 

такого обговорення ставиться на голосування за основу підготовлений 

профільним комітетом проект постанови Верховної Ради України щодо 

висновків та пропозицій, які сформувалися під час обговорення.  

Реалізація Верховною Радою України свого виключного 

повноваження щодо затвердження закону про Державний бюджет України 

обумовлює момент, який передбачає також здійснення повноважень 

Президента України в бюджетному процесі. Так, протягом трьох днів з дня 

прийняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет 

України Кабінет Міністрів України подає Президенту України 

обґрунтування і розрахунки щодо бюджетних показників такого закону. 

Особливістю такого подання є те, що бюджетні показники, які в ньому 

містяться, мають бути змінені порівняно з проєктом закону про Державний 

бюджет України, який подавався Кабінетом Міністрів України до Верховної 

Ради України на розгляд у першому читанні. Президент України має право 

повернути до Верховної Ради України для повторного розгляду закон про 

Державний бюджет України, але таке повернення має містити: а) підставу 

та мотивацію; б) пропозиції щодо зміни на підставі цього бюджетних 

показників. Після цього Кабінет Міністрів України протягом тижня має 

подати до Верховної Ради України зміни до показників, що містяться 

в законі. Окремо Кабінет Міністрів України готує оновлені додатки до 

закону на підставі пропозицій Президента України. 

Проєкт закону про Державний бюджет України на наступний рік 

уважається прийнятим у першому читанні, якщо на його підтримку в цілому 

проекту постанови Верховної Ради України на наступний рік проголосувала 

більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради 

України. Це дає змогу сформувати Бюджетні висновки Верховної Ради 
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України, основою яких є висновки та пропозиції до проекту закону про 

Державний бюджет України на наступний рік. 

За підсумками прийняття проєкту закону про Державний бюджет 

України на наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України 

готує проєкт закону про Державний бюджет України на наступний рік для 

другого читання. Така підготовка проєкту має бути завершена протягом 

двох тижнів, але не пізніше 3 листопада року, що передує плановому. Разом 

з поданням до Верховної Ради України Бюджетних показників Верховної 

Ради України має подаватися: а) порівняльна таблиця, в якій міститься 

оцінка таких показників та їхні зміни щодо врахування або неможливості їх 

врахувати; б) вмотивовані пояснення стосовно неврахованих положень 

Бюджетних висновків Верховної Ради України; в) пояснення щодо 

відмінностей положень і показників такого проєкту закону порівняно 

з редакцією, що подавалася Кабінетом Міністрів України на перше читання.  

Поданий Кабінетом Міністрів України проєкт закону про Державний 

бюджет України на наступний рік надається народним депутатам не пізніш 

як за десять днів до розгляду питання. Розгляд проєкту закону про 

Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні 

завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому. При 

прийнятті на цьому етапі проєкту закону про Державний бюджет України 

фіксуються та визначаються: а) граничний обсяг річного дефіциту 

(профіциту) державного бюджету; б) граничний обсяг державного боргу та 

граничний обсяг надання державних гарантій; в) загальна сума доходів, 

видатків та кредитування державного бюджету; г) розмір мінімальної 

заробітної плати, прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний 

період; ґ) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів; д) інші 

положення, які в подальшому будуть покладені при формуванні місцевих 

бюджетів. 

Третє читання має починатися не пізніше 25 листопада року, що 

передує плановому. На підставі обговорення та прийняття проєкту закону 
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про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні 

профільний комітет готує його до третього читання (ст. 159 Закону України 

«Про регламент Верховної Ради України») [220]. Разом із проектом комітет 

готує пропозиції щодо усунення суперечностей і помилок у тексті статей 

проекту закону, розгляд яких перенесено на третє читання. Комітет разом 

з проектом, який підготовлений до третього читання, має подати 

порівняльну таблицю таких статей і остаточну редакцію законопроекту. 

Безпосередньому обговоренню проекту закону про Державний бюджет 

України на наступний рік передує доповідь голови профільного комітету. 

З доповіддю стосовно цих же проблем виступає і член Кабінету Міністрів 

України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової 

і бюджетної політики. Закон про Державний бюджет України має бути 

прийнятий і оформлений в установленому порядку Верховною Радою 

України до 1 грудня року, що передує плановому. Необхідно враховувати 

і ряд особливостей, які характеризують таке оформлення та становлять 

зміст додатків до закону про Державний бюджет України. Такі додатки 

є невід’ємною частиною закону і оформлюються (з відповідним візуванням) 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової політики. 

 

1.2.2. Форми систематизації фінансового законодавства 

Систематизація нормативно-правових актів переслідує цілком 

зрозумілі цілі: 1) приведення нормативного матеріалу в єдину, уніфіковану 

систему; 2) забезпечення доступності нормативного матеріалу для суб’єктів 

правозастосування (фактично спрощення правозастосовної діяльності). До 

форм систематизації належать: а) облік; б) інкорпорація; в) консолідація; 

г) кодифікація. За процедурною специфікою реалізації, статусом суб’єктів, 

які беруть участь у систематизаційній діяльності, характером обов’язковості 

для застосування її кінцевого результату вона поділяється на: а) офіційну 

(результатом офіційної систематизації може бути прийняття галузевого 
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кодексу); б) неофіційною (результатом неофіційної систематизації може 

бути складання збірника нормативно-правових актів, який сформовано для 

зручності пошуку необхідних нормативних приписів) [72, с. 313-315]. При 

цьому варто зазначити, що саме кодифікація є тим різновидом офіційної 

систематизації, результатом якої є створення якісно нового, обов’язкового 

для застосування уніфікованого нормативно-правового акта. 

Складна конструкція процесу систематизації фінансового 

законодавства знаходить своє відображення в кількох формах [260, с. 31-

47]: 

1. Облік нормативних актів, які становлять систему фінансового 

законодавства означає збір державними органами, місцевими органами, 

суб’єктами владних повноважень та іншими учасниками фінансово-

правових відносин чинних нормативно-правових актів, розташування їх за 

певними принципами або підходами в збірниках та обробку для спрощення 

користування в подальшому. 

Облік актів фінансового законодавства необхідно розглядати як певну 

передумову безпосередньої систематизації фінансових законодавчих актів. 

На цьому етапі аналізується чинне законодавство, його стан, напрями 

корегування. Особливістю цієї форми є небезпосередня зміна фінансово-

правових норм та аналіз їхнього змісту, що спрямовується насамперед на 

правозастосування. Метою обліку законодавчих норм є кваліфіковане їхнє 

застосування, організація поведінки учасників фінансових відносин як при 

додержанні законодавчих приписів, так і при вирішенні конфліктів та 

спорів щодо регулювання обігу публічних грошових коштів. Облік 

законодавчих актів, що регулюють публічні фінансові відносини, 

здійснюється в кількох видах [260, с. 33-37]: 

– по-перше, це журнальний облік, який передбачає фіксацію 

реквізитів нормативно-правових актів у спеціальних журналах. В основі 

такої фіксації може бути хронологія, алфавітно-предметний принцип або 

системно-предметні підстави. Головним недоліком подібного різновиду 
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обліку є досить обмежена сфера використання, що характеризується як 

вузькою постановкою проблеми, так і обмеженим масивом інформації. 

– по-друге, картковий облік, що засновується на розробці та 

використанні системних карток, розташованих за певною системою. Така 

система ґрунтується на профілі користувача, характері його діяльності 

і використовується в законодавчих, виконавчих органах влади, судах, 

профільних закладах науки та освіти. Набуваючи значно ширшу сферу 

застосування, подібний різновид обліку забезпечує можливість 

оперативного внесення змін до інформації, що характеризує акт, про який 

йдеться на картковому носії; 

– по-третє, текстовий облік чинних нормативних актів, що передбачає 

існування контрольного тексту відповідного законодавчого акта, до якого 

вносяться зміни, з посиланням на дату та вихідні данні акта, яким це було 

зроблено. Таким чином, фіксуються як редакційні зміни окремих норм, так 

і зміни та доповнення окремих частин такого акта; 

– по-четверте, автоматизований облік стану чинного фінансового 

законодавства, що існує на підставі створення автоматизованих 

інформаційно-пошукових систем, які гарантує застосування сучасних 

комп’ютерних технологій. Подібний різновид обліку забезпечує можливість 

застосування необмеженого обсягу інформації, спрощену процедуру 

отримання довідок та відповідей на питання залежно від рядка 

класифікатора картотеки. Крім того, принципово скорочується час та 

трудові витрати на дії щодо такого обліку та підготовка довідок, інформації 

тощо. 

Зрозуміло, що з розвитком сучасних технологій основною в обліку як 

передумові суто систематизаційних процесів стає автоматизована форма. 

Попередні види обліку законодавчих актів характеризують або динаміку 

розвитку відносин обліку, або відіграють на сучасному етапі певне похідне 

значення щодо облікових операцій у цілому. Крім того, треба все ж таки 

мати на увазі, що облік у цьому разі спрямовується безпосередньо на 
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констатацію наявності законодавчих актів, змін, що були до них внесені, 

а не стосується обліку об’єкта правового регулювання чи суб’єктного 

складу учасників фінансових правовідносин. Йдеться про механічний облік 

законодавчих актів, що входять до системи фінансового законодавства та 

стосовно яких у подальшому застосовується узгодження та збалансування 

у формі інкорпорації, консолідації та кодифікації. 

2. Інкорпорація (від лат. in corpor) фінансового законодавства 

характеризується підготовкою та виданням різного роду збірок 

законодавчих актів, що систематизовані в певному порядку (алфавітному, 

хронологічному, системно-предметному), гарантують регулювання обігу 

публічних грошових коштів і орієнтовані на застосування широким колом 

учасників відносин. Інкорпорація практично здійснюється постійно, бо 

призначенням суб’єктів владних повноважень є доведення до широкого 

кола учасників відносин змісту законодавчих норм, забезпечення 

праворозуміння та формування об’єктивної правосвідомості суб’єктів, які 

беруть участь у відносинах щодо обігу публічних фінансів. 

Інкорпорація засновується на зовнішній систематизації законодавства. 

Офіційно інкорпорація являє собою примітивний вид систематизації 

законодавчого масиву, який принципово не полегшує користування [30, 

с. 32]. Ця форма систематизації призводить чинні законодавчі акти 

в систему, не впливаючи на їхній зміст [130, с. 589-590]. Тобто йдеться про 

зміну форми без зміни змісту. Г.Ф. Шершеневич наголошував, що 

інкорпорація не ставить за мету оновлення правового порядку ані 

в принципі, ані в деталях. Він наполягав на необхідності утриматись від 

переходу оновлення форми до оновлення змісту, «щоб під приводом 

перегляду старих законів, не були би прийняті непомітно нові» [312, с. 48]. 

Принциповою особливістю інкорпорації є те, що процес 

систематизації стосується не змісту законодавчих актів, а узгодження їх як 

складових системи законодавства. Будь-які зміни до законодавчих актів 

безпосередньо не вносяться, але друкуються вони в останній редакції 
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з врахуванням офіційних змін та доповнень. Тобто збірки актів фінансового 

законодавства в режимі здійснення інкорпорації непов’язані із 

редагуванням змісту самого акта. Він лише включається до відповідної 

збірки. Одним із найбільш помітних варіантів інкорпораційної збірки свого 

часу був Збірник з фінансового законодавства СРСР [251]. Це видання 

являло собою систематизований погляд на тогочасне фінансове 

законодавство СРСР та включало: 

– розділ I «Правові основи фінансової діяльності радянської держави», 

що складався із: глави 1 «Конституційні основи»; глави 2 «Питання 

удосконалення планового керівництва економікою»; глави 3 

«Повноваження вищих органів державної влади і управління Союзу РСР 

в області фінансів»; глави 4 «Повноваження вищих органів державної влади 

і управління союзної республіки в області фінансів»; глави 5 

«Повноваження вищих органів державної влади й управління автономної 

республіки у сфері фінансів. Місцеві органи державної влади і управління»; 

глави 6 «Правові основи фінансового контролю»; 

– розділ II «Бюджетне право», який складався із: глави 1 «Загальні 

положення»; глави 2 «Порядок складання, виконання та звітності про 

виконання бюджету»; глави 3 «Позабюджетні кошти. Депозити»; 

– розділ III «Правове регулювання доходів державного бюджету», 

який об’єднував: главу 1 «Податок з обороту»; главу 2 «Платежі з прибутку 

державних підприємств та організацій»; главу 3 «Податки та збори 

з кооперативно-колгоспних підприємств організацій та з громадських 

організацій»; главу 4 «Лісовий дохід»; главу 5 «Податок з доходів від 

демонстрації кінофільмів»; главу 6 «Прибутковий податок з іноземних 

юридичних та фізичних осіб»; главу 7 «Податки та збори з населення»; 

главу 8 «Державне мито»; главу 9 «Митні доходи»; главу 10 «Місцеві 

податки та збори»; главу 11 «Самооподаткування»; главу 12 «Інші державні 

доходи»; главу 13 «Порядок стягнення податків та неподаткових платежів»; 
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– розділ IV «Правові основи державного майнового та особистого 

страхування», що складався із: глави 1 «Загальні питання»; глави 2 

«Державне обов’язкове страхування»; глави 3 «Добровільне страхування»; 

– розділ V «Правове регулювання державних видатків», який містив: 

главу 1 «Фінансування капітального будівництва»; главу 2 «Фінансування 

оборотних засобів. Резерв надання фінансової допомоги»; главу 3 

«Фінансування промисловості»; главу 4 «Фінансування сільського 

господарства»; главу 5 «Фінансування інших галузей народного 

господарства»; главу 6 «Фінансування соціально-культурних заходів»; главу 

7 «Фінансування апарату управління та контроль за витрачанням коштів на 

заробітну плату»; 

– розділ VI «Правові основи кредитування і розрахунків», який 

складався із: глави 1 «Загальні питання кредитування»; глави 2 

«Кредитування окремих галузей народного господарства»;  

– розділ VII «Правове регулювання грошового обігу, ощадної справи 

та держкредиту», який об’єднував: главу 1 «Грошовий обіг»; главу 2 

«Ощадна справа та держкредит»; 

– розділ VIII «Основи валютного законодавства». 

У сучасних умовах подібні збірки мають вузьку сферу затребування та 

застосування. По-перше, це пов’язується з діяльністю окремих державних 

органів, реалізацією спеціальних програм (наприклад, у науковій чи 

освітянській діяльності [296; 297; 163; 257]). Пояснюється це інтенсивним 

розвитком сучасних технологій, використанням комп’ютерних баз та сайтів. 

По-друге, сучасний стан розвитку фінансового законодавства обумовлює 

перевагу кодифікаційних, а не інкорпораційних процесів, що стає причиною 

перенесення уваги на удосконалення та реформування чинних Бюджетного 

кодексу України та Податкового кодексу України. 

Інкорпорація передбачає систематичну обробку законодавства, 

в умовах якої законодавець змінює лише форму чинного законодавства, 

залишаючи незмінним його зміст [130, с. 590]. Зовнішнє упорядкування 
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законодавства не долає протирічь змісту та й не впливає на них 

в цілому [106, с. 369]. Позитивним у цьому разі є не те, що протиріччя 

в умовах проведення інкорпорації можуть бути подолані, а те, що вони 

можуть бути виявлені. На підставі цього сформується можливість 

визначення кола завдань перед суб’єктами законотворчості щодо 

узгодження та збалансування всієї системи фінансового законодавства 

в цілому. 

Навряд чи можна вважати, що інкорпорація фінансового 

законодавства є абсолютно простим процесом. Різноманітність її мети та 

форм обумовлює низку підходів до класифікації структури інкорпорації, на 

підставі чого і можна зробити висновок щодо складної конструкції цього 

явища та диференціювати її на види [260, с. 38-41]: 

1) залежно від суб’єкта, який здійснює інкорпорацію, та юридичної 

сили актів: 

а) офіційна інкорпорація здійснюється за ініціативою правотворчого 

органу, що дорівнює результату реалізації такої форми систематизації 

(збірники) до офіційних джерел видання нормативних актів. Це дозволяє 

використовувати їх як джерела, на які можна посилатися та формувати 

відповідну правову позицію; 

б) напівофіційна інкорпорація передбачає делегування або вказівку 

правотворчого органу іншому владному суб’єкту здійснити таку форму 

систематизації. При цьому подібна збірка не набуває режиму офіційного 

джерела, а використовується найчастіше при реалізації більш вузьких 

повноважень (на окремій стадії руху публічних коштів); 

в) неофіційна інкорпорація як передумова має індивідуальну потребу 

окремого учасника фінансових відносин. Таким ініціатором неофіційної 

інкорпорації може бути як окремий державний орган, так і окремі суб’єкти, 

які здійснюють цю діяльність за власною ініціативою; 

2) за характером викладення матеріалу: 
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а) хронологічна інкорпорація передбачає таку систематизацію 

нормативних актів, коли вони розміщуються в єдиному збірнику послідовно 

за датами їх видання. За таких умов чітко відображається хронологія змін 

чинного фінансового законодавства, але змішується розташування 

нормативних актів відбувається залежно від їхньої юридичної сили, що 

значно ускладнює як розуміння природи законодавчого упорядкування 

відносин, так і узгодження при застосуванні відповідних законодавчих 

актів; 

б) систематична інкорпорація передбачає об’єднання нормативних 

актів у збірнику за тематичними розділами залежно від їхнього змісту, за 

предметним принципом. За основу береться розподілення законодавчого 

масиву за підгалузями, інститутами фінансово-правового регулювання. 

У межах кожного підгалузевого чи інституційного угрупування акти 

розташовуються за принципом юридичної сили. Така форма інкорпорації 

більш сприяє як формуванню об’єктивного праворазуміння, так 

і ефективному правозастосуванню при регулюванні фінансових 

правовідносин; 

3) за обсягом нормативного матеріалу: 

а) повна інкорпорація означає формування такого збірника 

нормативних актів, який містить усі законодавчі акти, об’єднані за 

відповідною предметною ознакою; 

б) часткова інкорпорація виражається в підготовці та виданні збірника 

законодавчих актів, який охоплює сукупність нормативних приписів, 

спрямованих на регулювання відносно вузької сфери відносин (підгалузі, 

інституту), що входять до складу цілісної системи фінансово-правового 

впливу на поведінку учасників відносин; 

4) за методом обробки: 

а) проста інкорпорація передбачає включення до збірника лише тих 

нормативних актів, які є чинними на момент його складання. До такого 
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збірника не включаються як ненормативні акти, так і акти, котрі скасували 

або термін дії яких вже сплив; 

б) складна інкорпорація обумовлює включення до інкорпорованого 

збірника тільки чинних актів, виключення із нього навіть тих, які 

формально не скасовані, але фактично втратили чинність. 

3. Консолідація фінансового законодавства передбачає 

виокремлення єдиної предметної ознаки, на підставі якої здійснюється 

об’єднання фінансових законодавчих актів, які регулюють окремий аспект 

(підгалузевий чи інституційний) предметних відносин фінансово-правової 

галузі. Підставою здійснення консолідації фінансового законодавства 

є інтенсивний розвиток та накопичення законодавчих актів за відносно 

нетривалий період. Формування значної кількості їх обумовлює певну 

неузгодженість, повтори, протиріччя. Тому виникає нагальна необхідність 

появи єдиного збалансованого акта. А.В. Міцкевич наголошував, що 

в цьому разі «йдеться про створення укрупнених актів, які не лише 

об’єднують норми чинних з одних і тих же питань актів, а й будуть містити 

значні новели правового регулювання» [246, с. 94]. 

Такий акт затверджується правотворчим органом як новий одночасно 

із втратою чинності сукупності актів (цього ж рівня), які регулювали 

відносини до цього. Норми останніх можуть бути відображені і в новому 

законодавчому акті при обов’язкові умові об’єднання норм актів однакової 

юридичної сили. Принциповою особливістю консолідації законодавства 

є спрямованість на усунення недоліків, протирічь, але не появу нових 

законодавчих приписів. Тобто в цих умовах новий, більш системний та 

крупний законодавчий акт не встановлює нові правила поведінки, а лише 

узгоджує, принципово об’єднує в одному акті ті, що існували в різних 

законодавчих актах. 

Розміщення нормативно-правових актів у певному порядку при 

здійсненні консолідації передбачає існування їх виключно в чинній 

редакції. При цьому виникає можливість точної вказівки на те, яким із актів 
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і коли треба керуватись [30, с. 33]. Фактично йдеться про різного роду 

збірники чинного законодавства. Треба погодитись з тим, що сучасні 

технічні засоби роблять можливим регулярне оновлення таких збірників 

у чинній редакції, коли існують можливості оновлення інформаційних баз. 

В умовах цієї тенденції «закони можуть впевнено “працювати”, якщо 

узгодженим буде весь потік законодавства» [293, с. 18]. Консолідацію 

законодавства широко використовують у світовій практиці. Правова 

система Великої Британії включає десятки актів, які об’єднують акти 

Парламенту, прийняті щодо одного й того ж предмета регулювання. На 

початок XX ст. англійський Парламент прийняв спеціальний закон про 

консолідацію статутного права. Низка консолідованих актів характеризують 

і правову систему Франції (Кодекс ляхів громадського користування, 

Кодекс ощадних кас, Кодекс морських портів) [260, с. 41-42]. 

4. Кодифікацію фінансового законодавства визначають як 

принципову зміну чинної сукупності законодавчих норм, яка передбачає 

об’єднання шляхом укрупнення фінансово-правових норм як тих актів, що 

виправдали своє застосування та чітко відображають адекватність 

законодавчого впливу на певний різновид суспільних відносин, так і нових 

законодавчих приписів, яких до цього законодавство не включало. Цей 

різновид систематизації характеризується кардинальною зміною чинних 

нормативно-правових актів, що передбачає якісне упорядкування 

законодавства. Шляхом кодифікації скасовують застарілі нормативно-

правові акти або акти, що не набули адекватної форми як регулятори 

суспільних відносин. 

На відміну від інкорпорації, кодифікація спрямовується на зміну 

змісту чинних законодавчих норм. У цьому разі йдеться не лише про 

оновлення форми, а й про новий зміст, коли старі закони змінюються 

нормами, долаються прогалини, колізії і протиріччя, що накопичились [312, 

с. 47, 49; 321, с. 76]. Кодифікація є найвищою формою систематизації 

законодавства. Саме це дає підстави розглядати її як один із видів 



93 

правотворчої діяльності. При цьому ця діяльність відбувається на найбільш 

досконалому рівні, коли зовнішнє вираження та завершення, кодифікаційна 

діяльність набувають у виданні особливого різновиду нормативних актів – 

кодексів, які посідають принципове місце в системі галузевих джерел 

права [235, с. 12]. 

Кодифікація передбачає не лише системне, а й систематичне 

об’єднання змісту та форми, яке орієнтоване не лише на чинне 

законодавство на момент проведення кодифікації, а й на перспективні 

тенденції. У цьому разі враховується зарубіжний досвід, судова практика, 

наукові та судові доктрини тощо. М.М. Коркунов наголошував: «Кодекс 

є не тільки новою формою старого закону, а й новим законом у повному 

розумінні слова» [106, с. 369]. 

Зміст кодифікаційних процесів передбачає реалізацію цілої низки 

завдань: а) змістовний аналіз та об’єднання на підставі цього чинних норм, 

які довели свою ефективність застосування; б) редагування та переробка 

частини правових норм у контексті принципової зміни законодавчого 

впливу на відповідні суспільні відносини; в) скасування норм, які не 

відповідають сучасному етапу розвитку суспільних відносин; 

г) структурування чинних законодавчих норм в окремі блоки, які 

виражають деталізацію предметного впливу системи законодавства; 

ґ) встановлення внутрішнього узгодження системних блоків законодавчих 

норм; д) ліквідація повторів, дублювання законодавчих норм, прогалин 

у законодавчому регулюванні [260, с. 44-46; 30, с. 35-36]. 

Характеризуючи кодекс як більш системний та укрупнений акт, якщо 

порівнювати із законом, який регулював подібні відносини до його 

прийняття, Т.М. Рахманіна розподіляє завдання, на вирішення яких 

спрямовується такий акт та які існують у вигляді загальних та спеціальних. 

До загальних завдань вона відносить упорядкування певного масиву 

законодавства, скорочення обсягу акта, узгодження системи правових 

норм [235, с. 125]. Диференціація завдань при реалізації процесу 
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кодифікації набуває свого вираження і в її формах, до яких можна віднести 

системоутворюючу, інтегративну та нормовстановлюючу. 

Узагальнюючи системний підхід щодо визначенні задач кодифікації, її 

можна звести до: а) створення єдиного, логічно узгодженого нормативного 

акта; б) появи такого акта на підставі правотворчості відповідного 

уповноваженого суб’єкта; в) характеристики такого акта як базового для 

окремої галузі, підгалузі права чи складного правого інституту. Метою 

кодифікації при реалізації таких завдань є необхідність «відобразити 

соціальні інтереси, юридично оформити (закріпити) найбільш принципові, 

стійкі суспільні відносини та створити певний правовий фундамент для 

подальших соціальних перетворень» [19, с. 24-25]. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

В ході аналізу проблем, що увійшли до Розділу 1 ми дійшли 

наступних висновків: 

1.  Реформування законодавства   має бути спрямовано на реалізацію 

декількох цілей: а) чітке та об’єктивне відображення законодавчими 

нормами стану існуючих суспільних відносин; б) забезпечення найбільш 

раціональних форм та тенденцій розвитку суспільних відносин через таку 

форму законодавчих норм, в яких чітко реалізовано прогностична та 

передбачувальна функція права; в) об’єктивне забезпечення збалансованого 

існування актів різної юридичної сили, які входять до цілісної системи 

законодавства, та раціонально узгоджують повноваження органів, що їх 

приймають; г) чітко розмежовують сфери галузевого регулювання, що 

реалізується, як в формуванні та удосконаленні виключно галузевих актів.  

2. Спрямованість впливу системи фінансового законодавства 

відображає предмет фінансово-правового регулювання, що обумовлює 

декілька важливих акцентів. По-перше, через предмет фінансового-

правового регулювання має встановлюватись певна межа, що гарантує 

цілісність та однорідність впливу системи фінансових законодавчих актів. 
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По-друге, через предметність фінансово-правової галузі повинний 

забезпечуватись баланс фінансово-правового впливу з іншими галузями при 

прийнятті комплексних законодавчих актів. По-третє, предмет фінансового 

права має гарантувати, як цілісність, так і структурованість і галузі , і 

система законодавства.  

3. Конституційна орієнтованість на людину зовсім не означає 

виникнення якої-небудь суперечності із публічною орієнтованістю   

побудови фінансового законодавства. Держава існує для людей і реалізація 

імперативних приписів щодо впорядкування поведінки зобов’язаних осіб 

(своєчасне та повне справляння податків і т.д.), обумовлює не фінансування 

потреб держави (без зворотної віддачі), а передачу громадянами державі 

коштів для фінансового забезпечення можливостей держави організувати 

задоволення потреб суспільства, які покладаються на неї (оборона, 

медицина, освіта, правопорядок, управління і т.д). Саме тому публічність в 

фінансово-правовому регулюванні через систему  імперативних обов’язків і 

гарантує погляд на громадянина, як головну цінність в сенсі державного 

управління.   

4. Орієнтованість стану фінансового законодавства на адекватне 

відображення відносин щодо обігу публічних фінансів, передбачає і 

зустрічний вплив. Реформаційні процеси мають, як враховувати якість та 

змістовність законодавчих норм, так і перспективність реформуванні 

суспільних відносин. Реформування, як процес відбиває комплексний підхід 

щодо удосконалення економічних аспектів впливу на обіг публічних 

грошових коштів,  так і корегування чинного фінансового законодавства. 

Реформи, що орієнтовані на відображення участі публічних фінансів в 

збалансуванні ринкових процесів, мають спиратися на адекватну 

нормативно-правову базу.  

5. Систематизація фінансового законодавства передбачає не лише 

вплив та корегування норм фінансових законів або фінансових підзаконних 

актів, але і уточнення, деталізацію, приведення у відповідність норм актів, 
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які прямо чи опосередковано впливають на регулювання публічних 

фінансових відносин. При цьому таке узгодження може мати два зустрічних 

напрямки. З одного боку, норма нефінансового законодавчого акту має 

системний вплив на регулювання публічних фінансових відносин, який має 

враховувати реформування фінансового законодавства (йдеться, перш за 

все, про конституційні норми). З іншого боку, норми фінансових 

законодавчих актів, використовуючи бланкетні посилання до інших 

галузевих актів мають встановлювати той орієнтир, ту мету для реалізації 

яких має відбуватися трансформація, як системи фінансового 

законодавства, так і законодавчих актів, які знаходяться на межі з ним.  

6. Конституція України до податкового обов’язку в широкому сенсі 

цього поняття включає дві складових: обов’язок сплати податків та зборів 

та обов’язок декларування, звітності. В той же час, враховуючи 

доктринальні положення щодо змісту податкового обов’язку, засади 

регулювання цього явища Податковим кодексом України податковим 

обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, 

задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, 

визначені Податковим кодексом України та законами з питань митної 

справи. Тобто, податковий обов’язок об’єктивно включає не дві складові 

частини, а три, що вимагає відповідного корегування ст.67 Конституції 

України.  

7. При виникненні та розвитку товарних грошей держава виступала 

основним учасником цих відносин, який не лише визначав форму 

грошового носія, але і гарантував його купівельну спроможність, 

встановлював санкції. Етап фіатних та електронних грошей залишав за 

державою роль гаранта, суб’єкта, який встановлював умови та процедури 

емісії, забезпечував їх обіг. Перехід до обігу віртуальних активів означає 

вихід подібних відносин на наднаціональний рівень, коли держава може 

бути лише учасником, а не гарантом чи організатором таких відносин.  
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8. В той же час, участь держави в умовах публічно-правової 

організації обігу віртуальних активів обов’язково передбачає два аспекти. 

По-перше,  це відносини щодо контролю та нагляду за обігом віртуальних 

активів, встановлення певних ліцензійних та наглядових умов щодо таких 

відносин. По-друге, публічно-правовий характер мають  і відносини щодо 

оподаткування результатів діяльності, яка пов’язана з обігом віртуальних 

активів. Таким чином, комплексний характер відносин обігу віртуальних 

активів, незважаючи на їх трансформацію на наднаціональний рівень не 

виключає, а об’єктивно обумовлює і відповідно сферу публічно-правового 

їх регулювання.  

9. Аналізуючи місце кодексів в системі фінансового законодавства і 

відповідно до цього вплив на них систематизаційних процесів треба 

враховувати,  що принципових розбіжностей між кодексом і законом не має. 

Кодифікація закону абсолютно не гарантує йому будь-яких переваг в 

порівнянні із іншими законами, що регулюють цю ж сферу суспільних 

відносин. Норми закону і норми кодифікованого закону мають однакову 

юридичну силу. Однак, певна перевага норм кодифікованого акту в 

фінансовому законодавстві досягається на формальних засадах, коли низка 

законів, які регулювали відповідну предметну сферу суспільних відносин 

заміщуються одним кодифікованим аутом.  

10. Вихід процесів суспільного розвитку на  наддержавний рівень 

об’єктивно обумовлює вплив на стан системи фінансового законодавства 

міжнародного права. Це обумовлюється активним впливом норм, які 

знайшли відображення та визнання на міждержавному рівні та, які 

сприяють поглибленню взаємодії між державами. Загально визнані 

принципи та норми міжнародних договорів входять традиційною складовою 

правової системи України. Це зрозуміло, коли йдеться про врахування 

положень міжнародних договорів. Подібне конституційне положення 

деталізується відповідними інституційними та підгалузевими 

законодавчими актами. Міжнародний договір є не лише складовою системи 
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фінансового законодавства, але і має вищу юридичну силу в порівняні з 

національним податковим законом. Тоді, як бюджетне законодавства 

регулює цю проблему іншим чином, коли встановлює вимогу, що 

міжнародний договір має бути узгоджений з бюджетним законом одночасно 

під час ратифікації.  Перевага, в даному випадку, не може бути 

традиційною, бо бюджетним законом фактично гарантуються фінансові 

засади існування держави, державний суверенітет.  

11. Аналізуючи природу Указів Президента України та їх місце в 

системі фінансового законодавства обов’язково треба мати на увазі декілька 

обставин: а) зміст та сфера регулювання  цих актів має чітко відображати 

належні повноваження Президента України; б) Укази Президента України 

не можуть суперечити законам, що певним чином обмежує сферу 

нормотворчості Президента України. Певним запобіжником цього є припис 

ч.2 ст.92 Конституції України, який встановлює сукупність тих відносини, 

які можуть регулюватися виключно законом. Виходячи із змісту такого 

припису можливості реалізовувати свої повноваження щодо прийняття 

указів по цим же питанням Президент України позбавлений.  

12. В системі підзаконних актів фінансового законодавства, акти 

Кабінету Міністрів України займають специфічне місце. З одного боку, їх 

положення мають узгоджуватись із нормами інших актів, які знаходяться за 

юридичною силою вище них. З іншого боку, повноваження Кабінету 

Міністрів України вимагають і забезпечують оперативний вплив на 

відносини, які входять до сфери обігу публічних фінансів. В цих умовах 

прийняття Кабінетом Міністрів України постанов та розпоряджень має бути 

оперативнішим за процедури появи норм законів. Акти Кабінету Міністрів 

України мають забезпечити безпосереднє та оперативне правове 

регулювання, на відмінно від законів, які гарантують вплив на найбільш 

значущі та стабільні відносини.   Закони не можуть врахувати особливостей, 

нюансів впливу на обіг публічних фінансів , що власне і забезпечуються 

нормами актів органів виконавчої влади.  
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13. Акти відомчих органів характеризують особливості 

нормотворчості органів виконавчої влади спеціальної компетенції в сфері 

обігу публічних фінансів.  Специфікою таких актів являється те, що 

найчастіше вони регулюють внутрішні відносини, які виникають в межах 

компетенції відповідного органу. Принципове розподілення такої 

компетенції має пов’язуватись із стадією публічної фінансової діяльності з 

якою пов’язується зміст повноважень відповідного органу. Так, стадія 

формування публічних коштів забезпечується прийняттям та реалізацією, 

перш за все, актів податкових та митних органів; стадія розподілення – актів 

державного казначейства; стадія витрачання – актів органів державного 

аудиту.  

14. Підхід до якості змісту фінансових законів стає одним із 

найголовніших при побудові збалансованої системи фінансового 

законодавства. При цьому принциповим є виділення «базового» закону, 

який формує певний єдиний знаменник для окремого фінансово-правового 

інституту. Зрозуміло, що в бюджетних та податкових відносинах такими 

законами є кодекси. В той же час, це не означає, що в інших фінансово-

правових інститутах немає бути загального, базового закону, на норми 

якого має спиратися увесь масив інституційної системи законодавства 

(наприклад, Закон України «Про валюту та валютні операції», який утворює 

фундамент для регулювання валютних відносин).  

15. Узгодження складових системи фінансового законодавства в 

контексті розвитку міждержавних відносин, об’єктивно передбачає 

безумовне врахування рішень міжнародних судових інститутів. Рішення 

Європейського суду з прав людини об’єктивно увійшли в якості  

фундаментальної засади щодо, як розробки, так і застосуванні фінансового 

законодавства України. Процеси кодифікації мають враховувати тенденції 

не лише узгоджені норм національного законодавства з нормами 

міжнародних актів, але і безпосередній вплив останніх на регулювання 
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предметних відносин. Найбільш акцентована ця проблема вбачається на 

рівні правозастосування, а саме при  вирішенні публічних спорів.  

16. З появою адміністративних судів відбулося кардинальне 

переосмислення засад вирішення спорів за участі суб’єкта владних 

повноважень в публічних спорах. Навряд чи подібний тип спорів може 

базуватися на рівності учасників. Наявність імперативних владних 

повноважень у державних органів, суб’єктів, які реалізують інтереси 

держави, гарантують їм виключне положення по відношенню до юридичних 

та фізичних осіб. У цих умовах доведення позиції останніми дуже часто 

стає неможливим. Саме так відбувалося при вирішенні податкових спорів в 

режимі господарського судочинства, коли платник податку не мав 

можливостей довести свою позицію в суді із-за того, що бухгалтерські 

документи були вилучені податковою інспекцією.  

17. Аналіз стану та перспектив удосконалення системи фінансового 

законодавства призводить до висновків, щодо виділення декількох найбільш 

ефективних напрямків діяльності, як на стадії законотворчості, та і при 

застосуванні норм фінансового законодавства, до яких відносяться: 1) 

реалізація концепції децентралізації;  2) чітке розмежування змісту 

повноважень між органами державної влади, суб’єктів владних 

повноважень; 3) розробка та прийняття Закону України «Про нормативно-

правові акти»; 4) чітке законодавче розмежування матеріально та 

процедурного в закріпленні змісту фінансових законодавчих норм; 5) 

з’ясування колізій та пробілів у фінансовому законодавстві і їх подолання; 

6) розмежування сфер регулювання різними законодавчими актами; 7) 

формування та використання ефективного, зрозумілого категоріального 

апарату, глосарію.  

18. Процес систематизації фінансового законодавства має об’єктивну 

підставу – систему фінансового права. В той же час, якщо система 

фінансового права передбачає підсумок об’єктивної правотворчої 

діяльності, та систематизація фінансового законодавства виражає 
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реалізацію певних практичних завдань та виступає певною мірою 

суб’єктивним процесом. Система фінансового права базуючись на характері 

предмету та методу, обумовлює внутрішню структурну побудову 

фінансово-правової галузі в цілому.  

19. Певний період балансування складу та співвідношення актів 

фінансового законодавства триває не досить довго. Реалізація 

систематизації в таких умовах передбачає три  варіанти: 1)  редагування та 

зміни окремих норм чинних законодавчих актів, що відображає часткові 

зміни законодавства, законодавчий вплив на окремі не принципові суспільні 

відносини; 2) прийняття нової редакції чинного закону чи кодексу, 

обумовлюється змістовними редагуванням сукупності законодавчих норм, 

які входять до акту та відображають принципові зміни в законодавчому 

впливі на відносини щодо обігу публічних фінансів;  3) скасування чинного 

та прийняття нового законодавчого акту, який повністю заміщує окремий 

закон чи кодекс. 

20. Важливим при характеристиці процесу систематизації є погляд на 

часові межі чи критерії його здійснення. Окремі фінансово-правові акти 

обмежують нормативний вплив на суспільні відносини. Найчастіше це 

робиться через таку конструкцію, як «період». Враховуючи динамічність 

фінансово-правових відносин, процедурні аспекти регулювання обігу 

публічних грошових коштів подібні аспекти врегулювання є об’єктивно 

притаманним для всіх розділів фінансового законодавства. Узагальнена 

періодичність в сенсі нормативного впливу на регулювання податкових 

відносин має стосуватися виконання податкового обов’язку в цілому. В той 

же час, законодавець пов’язує зміст податкового періоду виключно з 

обчисленням та сплатою окремих видів податків та зборів. Але, 

використання конструкції податкового періоду має стосуватися і такої 

складової податкового обов’язку, як звітність, декларування.  

21. Певні особливості можуть стосуватися засад систематизації 

нормативних актів перехідного періоду. Власне це може стосуватися, як 
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окремих актів подібного типу в цілому, так і окремих положень актів. 

Останні найчастіше складають Перехідні чи Прикінцеві положення. Це не 

виключає і того, що безпосередньо в тексті нормативно-правового акту 

щодо окремого припису (статті) може бути вказаний термін, протягом якого 

такий припис є чинний. З певними допущеннями та умовами подібний тип 

нормативно-правових положень може здатися однаковим за природою з 

часовим нормативно-правовим актом. Але, зазвичай в таких актах строк дії 

не вказується і вони розраховуються на невеликий термін. Обмеженість 

терміну дії акту перехідного періоду обумовлюється тим, що законодавець 

має на меті якнайшвидше системно та збалансовано врегулювати подібні 

відносини, замінити їх нормою постійної дії або взагалі відмовитись від 

регулювання таких відносин, якщо вони не відображають сучасного стану 

розвитку суспільства. Але, принциповим при оцінці процесу систематизації 

в цих умовах є те, що незважаючи на нетривалість чинності перехідних 

положень вони обов’язково мають розглядатися, як об’єкт систематизації 

при умові, що на цей час є чинними.   

22. Об’єктом систематизації можуть бути лише такі фінансово-

нормативні акти, які задовольняють двом умовам: а) акти, які прийняті у 

встановленому порядку, відповідно до законодавчо визначених процедур; б) 

акти, які набули чинності, що с цього моменту породжує для їх учасників, 

як відповідні повноваження, так і права та обов’язки.   

5. 23. Складна конструкція процесу систематизації фінансового 

законодавства знаходить своє відображення в декількох формах: а) облік 

нормативних актів, які складають систему фінансового законодавства 

означає збір державними органами, місцевими органами, суб’єктами 

владних повноважень та іншими учасниками фінансово-правових відносин 

чинних нормативно-правових актів, розташування їх за певними 

принципами або підходами в збірниках та обробку для спрощення 

користування в подальшому; б) інкорпорація фінансового законодавства 

характеризується підготовкою та виданням різного роду збірок 



103 

законодавчих актів, що систематизовані в певному порядку (алфавітному, 

хронологічному, системно-предметному), гарантують регулювання обігу 

публічних грошових коштів і орієнтовані на застосування широкого кола 

учасників відносин; в) консолідація фінансового законодавства передбачає 

виділення єдиної предметної ознаки, на підставі якої здійснюється 

об’єднання фінансових законодавчих актів, які регулюють окремий аспект 

(підгалузевий чи інституційний) предметних відносин фінансово-правової 

галузі; г) кодифікація фінансового законодавства визначається в якості  

принципової зміни чинної сукупності законодавчих норм, яка передбачає 

об’єднання шляхом укрупнення фінансово-правових норм, як із тих актів, 

які виправдали своє застосування та чітко відображають адекватність 

законодавчого впливу на певний різновид суспільних відносин, так і нових 

законодавчих приписів, яких до цього законодавство не включало.  

24. Навряд чи можна вважати, що інкорпорація фінансового 

законодавства виступає абсолютно простим процесом. Різноманітність мети 

та форм її обумовлює низку підходів до класифікації форм інкорпорації, на 

підставі чого і можна зробити висновок щодо  складної конструкції цього 

явища та диференціювати її на види: 1) залежно від суб’єкта, який здійснює 

інкорпорацію та юридичної сили актів: а) офіційна інкорпорація 

здійснюється за ініціативою правотворчого органу, що дорівнює результату 

реалізації такої форми систематизації (Збірники) до офіційних джерел 

видання нормативних актів; б) умовно офіційна інкорпорація передбачає 

делегування або вказівку правотворчого органу іншому владному суб’єкту 

здійснити таку форму систематизації; в) неофіційна інкорпорація в якості 

передумови має індивідуальну потребу окремого учасника фінансових 

відносин. В якості такого ініціатора неофіційної інкорпорації може бути, як 

окремий державний орган, так і окремі суб’єкти, які здійснюють цю 

діяльність за власною ініціативою; 2) за характером викладення матеріалу: 

а) хронологічна інкорпорація передбачає таку систематизацію нормативних 

актів, при якій вони розміщуються в єдиному Збірнику послідовно за 
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датами їх видання; б) систематична інкорпорація передбачає об’єднання 

нормативних актів в Збірки за тематичними розділами  залежно від їх 

змісту, за предметним принципом; 3) за обсягом нормативного матеріалу: а) 

повна інкорпорація означає формування такої Збірки нормативних актів, яка 

включає всі законодавчі акти, що об’єднує за відповідною предметною 

ознакою;  б) часткова інкорпорація виражається в підготовці та виданні 

збірки законодавчих актів, яка охоплює сукупність нормативних приписів 

спрямованих на регулювання відносно вузької сфери відносин (підгалузі, 

інституту), що входять до складу цілісної системи фінансово-правового 

впливу на поведінку учасників відносин; 4) за методом обробки: а) проста 

інкорпорація передбачає включення до Збірки лише тих нормативних актів, 

які є чинними на момент її складання; б) складна інкорпорація обумовлює 

включення до інкорпорованого Збірника актів виключно чинних, 

виключення із нього навіть тих, які формально не скасовані, але фактично 

втратили чинність.  
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РОЗДІЛ 2. 

ЗМІСТ, ЗАСОБИ ТА ДИНАМІКА КОДИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

2.1. Ґенеза розуміння та регулювання процесу кодифікації 

З’ясування природи кодифікації, особливостей цього динамічного 

аспекту, появи кодифікованих актів не може відбуватися без відповідного 

погляду та аналізу, на появі та розвиток цього явища в історичній 

перспективі. Сучасний погляд на характер кодифікаційних процесів 

пов’язується в цілому із визначенням її як певної форми приведення в єдину 

узгоджену систему певної сукупності правових норм. Це може відбуватися 

як шляхом об’єднання правових норм різних актів, так і принциповим 

структуруванням та доповненням відповідних джерел. Метою кодифікації 

є в таких умова боротьба із правовою невизначеністю, подолання колізій, 

суперечностей між всією масою нормативного матеріалу. Саме тому нею 

може бути як змістовне, так і формальне перетворення певної сукупності 

правових норм, що відбувається шляхом корегування чинних 

кодифікованих актів або появи нових. 

Водночас витоки кодифікаційних процесів навряд чи можна 

пов’язувати із корегуванням масиву нормативно-правових приписів. 

У цьому розумінні, на наш погляд, слушним є підхід, на базі якого доцільно 

розмежовувати кодифікацію у вузькому та широкому значенні. У першому 

випадку кодифікація пов’язується із систематизацією відповідної 

сукупності правових норм (найчастіше йдеться про певне галузеве 

угрупування таких норм). У другому випадку кодифікація передбачає 

узгодження як всього масиву соціальних регуляторів, так і мети їхнього 

впливу на поведінку учасників відносин. Тобто на початкових етапах 

виникнення та розвитку кодифікаційних процесів йшлося про 

систематизацію норм поведінки, всієї сукупності соціальних регуляторів, 

а не виключно норм права. 
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Процеси упорядкування та узгодження стосувалися норм моралі, 

релігії, права, судових рішень. Саме через досягнення об’єктивного 

співвідношення впливу різного роду соціальних регуляторів і досягалася 

основна мета – дотримання певної моделі поведінки тих осіб, на дії яких був 

спрямований вплив таких регуляторів. Досягнення цієї мети на ранніх 

етапах розвитку кодифікації в широкому значенні передбачало як 

паралельне існування тих чи інших приписів, але в різних формах та 

з різними засобами забезпечення, так і взаємну трансформацію різних видів 

соціальних регуляторів. Так, релігійна ідея «десятини» в багатьох 

податкових системах світу трансформувалася в 10% подушного податку. 

Останній запроваджувався як указами правителів, так і в подальшому 

чинним на той час законодавством. 

Початок процесу кодифікації в широкому розумінні пов’язують із 

появою перших кодексів у державах на узбережжі Середземного моря. 

У Біблії йдеться про передачу Мойсею Богом Яхве двох кам’яних плит, які 

містили відповідні настанови Господа – Скрижалі. Такі релігійні джерела 

збігаються на цьому етапі кодифікації з нормами права (фіскального, 

цивільного, кримінального змісту), формуючи ідентичні вимоги до 

організації певної поведінки. Саме тому дуже часто постає питання: чи 

можна розглядати Скрижалі як передкодекс? На принциповий аспект 

у цьому сенсі, звертає увагу Р. Кабріяк: «Біблія і Коран є результатом Божої 

відвертості, яке не має ототожнюватися з іншими правовими джерелами: 

слово Боже і слово людське не можуть ототожнюватися в межах єдиного 

поняття» [86, с. 29]. Крім того, аналізуючи норми релігії і норми права, 

треба погодитись із принциповою рисою, яка їх об’єднує – адресованість не 

визначеному колу осіб. Але релігійні приписи мають занадто невизначений 

характер, не характеризуються чіткою прив’язкою до умов та суб’єктів 

застосування. Оціночні поняття характерні і для правових норм, але при 

цьому вони все ж таки дозволяють чітко відмежувати те явище, на 

упорядкування якого спрямований вплив правової норми. 
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Перші кодекси, з яких почався процес кодифікації, дійшли до нашого 

часу переважно в описах та згадках [86, с. 30-33]. До таких джерел належать 

закони Ур-Намма (2100 р. до н. е.), закони Ліпід-Іштара (1920 р. до н. е.). 

Найбільш відомим є Кодекс Хаммурапі (1780 р. до н. е.). Він складався із 

282 статей з прологом та епілогом. Одним із перших цей акт запропонував 

принципові підходи до структурування. Пролог включав певні настанови, 

що виражали цілі кодексу. Кодекс Хаммурапі складався із норм звичаєвого 

права, приписів, які були затверджені як самим Хаммурапі, так і його 

попередниками. Принциповим, значущим моментом цього кодифікованого 

акта є фактичне закріплення існуючого досі підходу до побудови норми 

права та співвідношення її частин: «якщо, … то …». Значущість цього акта 

підтверджується і тим, що упорядкування відносин таким актом відбувалося 

не лише на території Вавилону, але змістовна компіляція характеризувала 

і джерела, що були знайдені на територіях, куди влада Вавилона не 

досягала. Епілог певним чином дублював положення епілогу, акцентуючи 

увагу на наслідках недодержання приписів, що становили кодекс. Так, 

в епілозі Кодексу Хаммурапі наголошувалося на мудрості, справедливості 

його положень, якими мають обов’язково користуватись і сучасні, 

і майбутні покоління, і лихо тому, хто намагався їх порушити 

в майбутньому. Низка дослідників, визнані фахівці в галузі месопотамських 

цивілізацій наполягають на тому, що Кодекс Хаммурапі не був класичним 

законом, а являв собою збірку судових рішень [86, с. 361, 397]. 

Об’єктом спрямування його приписів були родинні відносини та 

відносини, що мали забезпечити стабільний розвиток та існування царства. 

Показово, що вже в цей час в такому акті віддзеркалювався підхід, що 

гарантував принципові основи захисту інтересів господарюючого 

прошарку. Особливо привілейовані умови організації діяльності 

гарантували положення торговців, які користувались підтримкою царя. 

В основі останньої були фіскальні та політичні інтереси господаря. 

Положення, спрямовані на регулювання поведінки пригнічених осіб, були 
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сформульовані, як певні гасла, загальні настанови, аби «сильний не 

пригнічував слабкого» [86, с. 235-236]. Ще більш акцентоване на цьому 

вигляд має положення Кодексу Хамурапі: «Я – Хаммурапі, пастир, обранець 

Енліля (бог – покровитель землі); я той, хто розсипає достаток та багатство 

… коли в чотирьох кінцях світу вирують буревії, я той, хто славить ім’я 

Вавилолну, той, хто тішить серце Мардука (верховний Бог Вавилонського 

пантеону, Бог – покровитель міста Вавилон), свого господаря …, основа 

царської влади … захист країни … дракон царів … нескорений лев» [86, 

с. 250]. 

Особливістю об’єктної спрямованості Кодексу Хаммурапі було ще те, 

що він мав гарантувати злиття Аккаду та Шумеру. Тобто об’єктом його 

регулювання стали відносини, що відображали відповідні територіальні 

перебудови. Аккад – давнє місто Месопотамії, центр держави, що включало 

Месопотамію та Елам (XXIV–XXII ст. до н. е.). Шумер – давня країна 

в Південному Дворіччі. До XXIV ст. до н. е. Шумер та Аккад були об’єднані 

під владою останнього, а назва Аккад в подальшому перейшла на всю 

північну частину Південної Месопотамії [86, с. 242]. 

Певною особливістю права Давнього Сходу та Давньої Індії були 

спроби закріпити заклики щодо обмеження пригнічення та орієнтації 

знедолених на законодавство як засіб врятуватися від свавілля 

господарюючих класів. Водночас це не виключало закріплення положення, 

що акцентувало увагу на виключному верховному положенні правителів, 

які надають всьому суспільству безліч благ. Так, у преамбулі до Законів Ур-

Нама, правителя Ура, царя Шумера і Аккада, наголошувалося, що він 

«милістю всесильного Нанни (бог Ура, що був джерелом царської влади та 

захисником законодавців) встановив у країні справедливість» [86, с. 236, 

250]. 

Процеси кодифікації характеризували й античні держави Малої Азії. 

Хеттський закону (1600 р. до н. е.) містили дві таблиці, які складалися із 

сотні статей кожна. Дослідники цих проблем звертають увагу на те, що 
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скоріше за все йдеться про збірку судових рішень. Як збірка складних 

казусів, на базі яких має будуватися судове рішення у конкретних типових 

справах існував Кодекс Гермополіса на території Стародавнього Єгипту. 

Оцінка змісту та наслідків застосування подібних кодексів є доволі 

умовною з огляду на те, що письмові закони з’являються лише у VII та VI 

ст. до н. е. з розвитком грецьких полісів та відповідних осіб, що 

реалізовували функції законодавця (Лікург у Спарті, Солон в Афінах). 

Яскравим прикладом розвитку кодифікації в цих умовах є Гортинські 

закони (Крит, V ст. до н. е.). Текст цих законів нараховував 600 строк, які 

містилися на 12 колонах будинку в місті Гортині. Ця сукупність норм 

стосувалася переважно питань приватного права та корегувалася 

в подальшому певними доповненнями. 

Можна вважати, що вже на цьому етапі зародився принциповий підхід 

до розмежування конструкції нормативного та прецедентного регулювання. 

Вже в ранніх формах кодифікації ми знаходимо кодекси, які складаються 

переважно із певних вимог до організації поведінки осіб (примітивні норми 

права), та кодекси, спрямованість яких орієнтована на розв’язання певних 

колізій при вирішенні спорів або охоплює певну сукупність правил 

поведінки суддів. Зрозуміло, що в подальшому таке розмежування набувало 

різних форм. По-перше, окремі кодекси поєднували такі різнохарактерні 

приписи. По-друге, нормативний чи прецедентний характер кодексів 

поглиблювався та приводив до удосконалення відповідного типу правового 

регулювання. 

 

 

2.1.1. Кодифікація в державах Стародавнього світу 

Розквіт процесу кодифікації Стародавнього світу пов’язується із 

римськими пам’ятками права. Принциповою особливістю процесу 

кодифікації на цьому етапі є вже професійна орієнтованість. Якщо в Греції 

проблеми розвитку законодавства були пов’язані з діяльністю філософів 
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(Платон, Аристотель), що переважно відображалося у вигляді роздумів про 

право та закони, то в Римі цю діяльність реалізовували децемвіри (decem 

viri) [86, с. 33-37]. Продуктом їхньої діяльності стали Закони XII Таблиць як 

акт щодо питань про консульську владу. Таблиці були виготовлені на 

кам’яних плитах в 451-452 рр. до н. е. та стосувалися норм звичаєвого права 

з доповненням деяких нових положень, які гарантували захист прав осіб 

у судовому порядку, закріплення процедур розв’язання певних судових 

спорів. Через такий інструмент було покладено кінець свавіллю консулів, 

які вирішували спори, виходячи із конкретного випадку та його обставин, 

на свій розсуд. За визначенням Тіта Лівія Закони XII Таблиць стали 

витоками та джерелом всього приватного і всього публічного права. 

Якісним етапом кодифікації за часів Римської Імперії стала поява 

Римського імперського права. Принциповою рисою процесу кодифікації на 

цьому етапі була чітка безумовна орієнтація на періодичний характер норм, 

що з’являлися в таких умовах. Творцями Римського імперського права були 

переважно претори. Строк дії преторських едиктів відповідав строку 

повноважень претора і обмежувався одним роком. З настанням нового року 

зміна претора призводила і до зміни сукупності едиктних приписів. За цих 

умов кодифікація охоплювала як відповідну згоду, поверхневу деталізацію 

едиктів минулих часів, так і прийняття нових едиктів. Другий шлях був 

більш затребуваним. Накопичення едиктів об’єктивно призвело до їх 

упорядкування. Найбільш системна кодифікація едиктного права відбулася 

за часів Імператора Андріяна. Цю роботу очолив Сальвій Юліан (120 р. н. 

е.). Цей етап відобразив певну якісну межу централізації процесу 

кодифікації, коли законодавча діяльність магістрату перейшла до 

імператора разом із відповідними повноваженнями щодо цього. 

Період II–III ст. характеризувався інтенсивним розвитком 

законодавчої влади, яку уособлював виключно імператор. Конституції, які 

і характеризували процес кодифікації в цих умовах та охоплювали норми 

права, торкалися самих різних сфер регулювання. Виходячи із мети 
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спрямованості вони включали: а) едикти (edicta) – положення загального 

характеру, які стосувалися окремих питань правового регулювання; 

б) мандати (mandata) – інструкції, які були адресовані відповідним 

чиновникам; в) рескрипти (rescripta) – відповіді імператора окремій особі; 

г) декрети (decreta) – судове рішення імператора як судді останньої 

інстанції [86, с. 35]. Саме на цьому етапі з’являються Кодекс Грегоріана 

(295 р. н. е.), Кодекс Гермогеніана (325 р. н. е.). Ці акти об’єднували 

імператорські конституції щодо регулювання окремих питань приватного 

права. Незважаючи на те, що функції нормотворчості були закріплені за 

імператором, ініціаторами появи таких кодексів виступили юристи того 

часу, з метою спрощення норми застосування. 

Черговий якісний етап кодифікації пов’язується із офіційною 

кодифікацією імператора Східної Римської імперії Феодосієм II. За його 

ініціативою в 429 р. н. е. була створена комісія із фахівців, що мали зібрати 

всі імператорські конституції з часів Імператора Костянтина. Це привело до 

появи Кодексу Феодосія, який складався із 16 книг, що були розподілені на 

титули та об’єднували в хронологічному порядку імператорські конституції. 

Розподіл нормативного матеріалу по окремих книгах пов’язувався 

з розмежуванням сфери регулювання. «Юстиніанівські Інституції 

будувалися на фундаментальному розмежуванні між особами, речами та 

позовами … Дигести першу книгу відводили джерелам права, розподіленню 

речей, статусу найвищих сановників, а потім переходили до питання щодо 

судового провадження, потім – до регламентацій інших інститутів» [86, 

с. 364-365]. 

У процесі роботи над цим актом ставилася мета спростити описові 

правові норми, що привело до викладення їх у новій редакції. Завдання 

ускладнювалось тим, що імператор наполягав на тому, щоб зібрати різні 

правові тексти, узгодити їх один з одним та усунути всі існуючі протиріччя. 

Кодекс Феодосія проіснував невеликий період часу в умовах дуже 

складного та суперечливого етапу існування Риму. На той час відбулося 



112 

розподілення держави на Східну та Західну Імперії. Застосування його 

в обох частинах мало на меті збереження та відновлення єдності Імперії. 

Найдосконалішим кодифікованим актом за часів римського етапу 

розвитку кодифікації стали Дигести Юстиніана, що були підготовлені 

у Візантії в VI ст.  [170, с. 29] У цій ситуації розробники постали перед 

непростим завданням: а) зібрати значний матеріал: як імператорські закони, 

так і твори класиків (останні до цього як об’єкт кодифікації не 

розглядались); б) привести весь матеріал у відповідність до існуючих 

суспільних відносин; в) видалити застарілі положення, подолати 

суперечності; г) зберегти та зміцнити імператорську владу; ґ) забезпечити 

існування рабства. Для виконання кодифікації були створені спеціальні 

комісії із залученням видатних юристів того часу (Трибоніана – керівника 

імператорської канцелярії, та Феофіла – професора Константинопольської 

школи права). 

Тому в 528 р. н. е. імператор Юстиніан ініціює розробку Зведення 

цивільного права (Corpus juris civils), який включав: а) Дигести (Digesta) – 

компіляція доктринальних положень та коментарів, які містилися в 50 

книгах, що були розподілені на титули; б) Інституції (Institutions) – 

сукупність положень юрисконсультів, яке містилося в чотирьох книгах, що 

були також розподілені на титули; в) Новели (Novellae) – збірка 

імператорських конституцій, що були прийняті після набуття чинності 

Кодексом; г) Кодекс (Codex). Кодифікація імператорських законів була 

завершена в 529 р., а в 533 р. був складений збірник витягів із творів 

класичних юристів. Останній мав обов’язкову силу, поєднував 50 книг, що 

були розподілені на титули та фрагменти. У цьому ж році побачив світ 

елементарний підручник римського права – «Інституції», який мав силу 

закону. Інституції Юстиніана складались із чотирьох книг, що були 

розподілені на титули. 

Паралельно з кодифікацією Юстиніан ініціював вирішення на 

законодавчому рівні низки спільних питань цивільного права – «50 рішень», 
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які використовувались при перегляді щойно прийнятого кодексу. Унаслідок 

цього в 534 р. з’явилося нове видання Кодексу, який включав вже 12 книг. 

Треба враховувати, що особи, які безпосередньо здійснювали кодифікацію, 

найчастіше спиралися на юридичний спадок минулих часів. 12 книг 

Кодексу Юстиніана символічно пов’язувались із прикладом Законів XII 

Таблиць. В основі побудови Інституцій Юстиніана був план Інституцій Гая, 

тоді як в основі Дигестів простежується план, що було запозичено в Юліана, 

який раніше розробляв кодифікацію едикта. 

Таким чином, Дигести Юстиніана включали: 1) твори класиків 

з цивільного права; 2) твори класиків, що були присвячені преторському 

едикту; 3) твори Папініана та інших, що не увійшли до перших двох 

частин [30, с. 11-12]. Цей акт став основою і для останньої спроби 

кодифікації за часів Римської імперії, що знайшли відображення в так 

званих Василиках, яка була розпочата при візантійському імператорі Василі 

I Македонянину, а завершена його спадкоємцем Левом VI Мудрим. 

В цілому, Василики були компіляцією положень Дигестів Юстиніана із 

коментарями юристів Візантії. 

Загальна тенденція узгодження нормативного матеріалу стосувалася 

і відповідних процесів у країнах Сходу. Принциповими моментами в цьому 

процесі була трансформація верховної влади, коли вона здійснювалась на 

межі окремих династій. У Стародавньому Китаї кодекс ототожнювався із 

династією правителів, за часів якої він приймався. Метою такого кодексу 

було забезпечення престижу правителя. Принциповим моментом було 

скасування кодексу попереднього правителя та прийняття власного кодексу, 

який би чіткіше та всеосяжніше показував велич чинної влади. У цьому разі 

суверен, який приходив до влади, та його нащадки створювали комісію, 

куди входили юристи та сановники вищого рівня влади, завданням якої була 

розробка офіційної кодифікації. Багато століть китайські кодекси зберігали 

однаковий план, який корегувався незначними модифікаціями. 
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У подальшому в’єтнамські та корейські кодекси також будувалися на базі 

китайської моделі [86, с. 251, 365]. 

Так, одним із перших прикладів нормативного фундаменту існування 

та організації управління поведінкою в суспільстві за часів династії Хань 

(III ст. до н. е.) був Канон законів Лі Куя. Певні відомості щодо його змісту 

дійшли до нашого часу, але безпосередньо текст його не зберігся. На зміну 

йому прийшли Кодекс династії Тан (737), династії Сонг (963), династії Мін 

(1367), династії Цин (1647). Починаючи з кодексів династії Тан, китайські 

кодекси відкривались викладенням загальних принципів, які були основою 

правового регулювання в цілому і в наступних розділах набували 

деталізації. Змістовні та сталі аспекти структурування кодексу вже 

помічаються в Кодексі династії Мін. Цей акт, як і наступні кодекси Китаю, 

Кореї, В’єтнаму, структурно відображали шість імператорських служб, що 

обумовлювало існування шести розділів кодексу: управління, родина та 

шлюб, ритуали, війна, покарання та роботи на благо державі. Особливістю 

Кодексу династії Цин було те, що поряд із низкою нормативних приписів 

він доповнювався судовою практикою [86, с. 38, 362, 371]. 

На цьому ж етапі кодекси отримали родову назву «Люй», що означало 

звуковий ряд, на якому базувався весь світовий порядок. Треба враховувати, 

що сукупність приписів, які складали Люй, мали насамперед деліктний 

характер і являли собою кримінальні закони. Інші приписи, які не мали 

кримінального характеру, акумулювались як Люн. Кодифікаційний вплив 

доповнювався і сукупністю не правових-соціальних норм [131, с. 307]. 

Принциповим моментом у реалізації норм, що були акумульовані в Люй, 

було те, що їхні приписи орієнтувалися на застосування владними 

суб’єктами. При цьому існувала дуже специфічна форма пом’якшувальної 

обставини – це дослівне вивчення та озвучення винною особою тексту 

статті кодексу, за якою вона звинувачувалася. Для таких осіб складалися 

переважно систематизовані збірки правових текстів (навіть коментованих), 

норми яких у той же час не мали ніяких правових наслідків. 
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Особливістю кодифікаційних процесів цього періоду в Китаї було те, 

що їхнім результатом ставала не лише поява самого кодексу, а й розширеної 

системи текстів, що містили коментарі [86, с. 358]. Давні китайські кодекси 

дуже часто містили: а) коментарі, що вставлялися між рядків статті закону 

або додавалися по її завершенню («цзяо чу» – малий коментар); 

б) коментарі, які були розташовані на початку кодексу («чанг чу» – 

найвищий коментар). 

Вплив китайських процесів кодифікації був значним. Яскравим 

прикладом цього є поява в XIII ст. Яси (захист ) – збірки норм чинного 

звичаєвого права, яка побачила світ за часів Чингісхана. Орієнтованість на 

засади звичаєвого права в цій ситуації породжувала специфічні форми 

упорядкування суспільних відносин під владою цієї виняткової постаті. При 

цьому диктат волі останньої визначався абсолютно безапеляційно. Яса, що 

була затверджена Чингісханом, чітко визначала: «Обов’язок монголів 

полягає в тому, щоб прибути за моїм покликом, підкоритися моїм наказам 

та вбити того, на кого я покажу. Голову того, хто не підкориться цьому, 

буде відсічено від його тіла» [86, с. 377]. Пізніше ця збірка була доповнена 

Біліками (указами нащадків Чингісхана), що становили Блакитний зошит та 

як кодекс набули офіційного затвердження в 1919 р. [86, с. 39] 

Китайське право принципово вплинуло і на становлення системи 

законодавства в державі Аннам (територія сучасного В’єтнаму, Японії). 

Політичні та адміністративні реформи в ній, починаючи з VI ст. були 

орієнтовані на норми трьох кодексів, що були укладені китайською мовою 

(Едикт, Тайши Котоку – 604 р.; Великий Едикт Тайка – 646 р.; Кодекс 

Тайо – 701 р.). Ці кодифіковані акти передбачали поєднання Рьо 

(адміністративного) та Ріцу (репресивного) впливу. Значення їх 

зменшувалось та нівелювалося з розвитком феодального устрою японської 

держави, оскільки регуляторний вплив при зростанні авторитету військової 

касти самураїв переходив до кодексу звичаїв честі. 
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Особливістю японських кодексів цього періоду була орієнтованість на 

відображення канонів самурайського кодексу честі, вихідних філософських 

положень. Власне останнє не є винятковою рисою японського процесу 

кодифікації. Філософські принципи в перших розділах (або навіть рядках) 

кодексу акцентують увагу на цінностях суспільства, де здійснюються 

кодифікаційні процеси, визначають фундаментальні завдання, що 

організують правову політику держави. «Треба почитати гармонію», – 

з такої настанови починається Кодекс принца Шотоку (604), який містив 17 

статей та вважається одним із перших проявів японського права [86, с. 39, 

237, 376-377]. До ідеї кодексів як законодавчих актів повертаються в XVII–

XVIII ст. за часів правління династії сьоґунів Токугава. Саме в цей час 

з’являється Збірник Ста процесуальних законів – кодекс, що закріпив 

відповідну ієрархічну структуру японського суспільства. 

У той же час не можна перебільшувати вплив кодексів того часу, бо 

переважне значення до кінця XIX ст. для регулювання суспільних відносин 

відігравали традиційні правила поведінки – гірі. Особливістю процесу 

кодифікації в Японії в XIX ст. було врахування та правове забезпечення 

принципової трансформації системи влади. У 1867 р. під натиском заходу 

останній сьоґун Токугава передав всю політичну владу імператору. Таким 

чином завершилось військове правління, яке тривало більше семи сторічь. 

Саме ті зміни відобразилися в особливостях кодифікації, яка була 

спрямована на відновлення та посилення імператорської влади 

в протистоянні із владою феодалів, які досі мали значний вплив 

у суспільстві. 

Кодифікаційні процеси Стародавньої Індії відбувалися за рахунок 

трансформації релігійних норм. Перші кодекси тих часів являли собою 

збірку правил поведінки, які з’явилися в школах тлумачення Вед та 

охоплювали систему Дихарм – форм правових норм, що відповідали 

сукупності моральних принципів та обов’язків людини. Перевтілення прав 

в окремий інструмент соціального регулювання обумовив появу кодексів, 
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які вже мали відповідну правову оболонку та зміст, Дхармашастри (II ст. до 

н. е. – VII н. е.). Дхармашастра Готамі об’єднувала сукупність правових 

приписів у 29 глав, які закріплювали поділ суспільства на соціальні групи та 

встановлювали правила поведінки для кожної із таких груп. Пізніше Кодекс 

Ману більш детально систематизував та узагальнив положення 

попереднього кодексу. Першим правовим (у вузькому значенні) правовим 

кодексом став Кодекс Наради (V–VI ст. ) [86, с. 40]. Поява останнього 

символізувала закінчення етапу кодифікації Стародавньої Індії. 

 

2.1.2. Кодифікація за часів Середньовіччя 

Аналізуючи процеси кодифікації в епоху середньовіччя, треба 

враховувати ту обставину, що ті процеси деталізувались та зазнавали 

відповідного впливу, пов’язаного із падінням Римської Імперії. Лише в V–

VI ст. з’являються примітивні кодифіковані акти, які набували форми 

юридичних збірників. Становлення нового суспільства вимагало 

специфічних кодифікаційних процесів, особливість яких обумовлювалась 

необхідністю співіснування загарбників та мешканців підкорених територій. 

Кодекс Ейриха (475 р.) з’явився як сукупність законодавчих приписів для 

візіготов, що були звільнені від Риму, та поєднував норми германського 

походження та латинський спадок [170, с. 41]. У 496 р. з’являється Салічна 

правда як сукупність приписів репресивного характеру, що мали діяти на 

території всього королівства Хлодвіга. Компіляцією римських юридичних 

джерел став Римський закон Візіготов (506). Тривалий період після цього 

процеси кодифікації сходили нанівець. Підставою для цього було дроблення 

територій центральної влади, що відбувалося і за відсутності потреб 

нормативного закріплення всеосяжної централізації. 

Особливостями змістовної характеристики кодифікаційних процесів 

того часу були такі: [86, с. 42] 

а) принциповою умовою кодифікації є централізація влади, 

необхідність появи та існування збалансованої сукупності законодавчих 
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норм для управління поведінкою значної кількості осіб. Саме тому, 

зрозуміло, що примітивні форми кодексів характеризують розвиток 

законодавства в окремих містах (Ордонанси Севілії 1527 р., Кутюми Іпра 

1535 р., Кутюми Антверпина 1582 р. тощо); 

б) процес кодифікації стосувався виключного норм релігійного права. 

Тобто кодифікація середньовіччя характеризувалася трансформацією 

одного різновиду соціальних регуляторів (норм релігії) в іншу (норм права). 

Близько 600 р. в Галії складається перше систематичне зібрання 

канонічного права, за яким з’явилася через декілька років Hispana (Збірка 

канонічного права, складена під керівництвом архієпископа Севілія 

й Сидора Севільського); 

в) зміст кодифікованих актів орієнтувався на охоплення 

кодифікаційними процесами не окремої галузі права, а всього 

національного права. Так, однією з перших кодифікацій в Іспанії стала 

кодифікація, яка відбулася в Кастилії в 1256–1263 рр. Сім партид (Siete 

Partadas) включали сім частин, кожна з яких була присвячена певній сфері 

правового регулювання: 1 частина – церковне право (включало 

й деталізацію міста католицької церкви в державному та суспільному 

житті); 2 частина – королівська влада, діяльність органів управління; 3 

частина – судове провадження; 4 частина – сімейне право; 5 частина – 

договірне право; 6 частина – злочини; 7 частина – покарання. Окремі 

розділи виглядали як повтор, переказ римського права або канонічного 

права. Водночас фаховість такого підходу виявилася і в тому, що досить 

тривалий час подібні правові конструкції існували не лише в Іспанських 

колоніях Латинської Америки, а і у незалежних державах, які виникли на їх 

базі [30, с. 12-13]. 

г) кодекси XII–XVIII ст. характеризувалися дуже слабкою 

систематизацією матеріалів. Із цього випливало, що вони відрізнялись 

казуїстичністю, умовністю та приблизністю формулювання норм. Дуже 

поверховою виглядала й структура кодексів, і справа не втому, що була 
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відсутня Загальна частина, а в тому, що дуже неґрунтовні підходи 

характеризували взагалі позиції стосовно єдності та змістовності щодо 

родових визначень, категоріального апарату загалом. 

У IX ст. у Франції з’являються дві компіляції, які включали як 

аутентичні тексти, так і підробки римського права (Лжекапітулярії та 

Лжедекреталії), що широко використовувалися в подальшому. У XI 

ст. кодифікаційними процесами займаються передусім представники церкви 

( Декрет єпископа Бурхарда – компіляція 1 700 фрагментів ранніх 

канонічних зібрань; Декрет єпископа Івона – 3 760 фрагментів тощо). 

Найбільш знаковим актом цих часів можна вважати Декрет Граціана 

(Балонія 1140 р. – неофіційна компіляція, що упорядкувала весь правовий 

масив Церкви). Граціан систематизував та привів у відповідність одне 

з одним тексти різного походження та розташував їх в ієрархічному порядку 

залежно від джерела [86, с. 43]. Відсутність прямої юридичної сили цього 

декрету доповнювалися його значним авторитетом при застосуванні. Він 

стає основним джерелом у канонічному праві та замінює всі компіляції, які 

були до цього. На початку XIII ст. папи Інокентій III і Григорій IX ставлять 

за мету систематизацію текстів канонічного права, що приводить до появи 

Декреталії Григорія IX (1234). Пізніше з’явилися декреталії інших 

керівників католицької церкви до появи фундаментального джерела 

канонічного права Corpus juris canoness (1582), який діяв до прийняття 

в 1917 р. Кодексу канонічного права. 

Принципова специфічність характеризує розвиток кодифікаційних 

процесів за часів середньовіччя в іудейському праві. Це було пов’язано 

з двома зустрічними процесами. З одного боку, розвиток та ускладнення 

нормативного регулювання призводило до значної кількості текстів 

релігійного характеру, які треба було сформувати як складові єдиної 

системи. З другого боку, існування іудейського права не було обумовлене 

існуванням іудейської держави. Кодифікація іудейського права передбачала 

відповідну «стратегію виживання» [86, с. 44-46]. Це призвело до появи 
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Machneh Torah (наслідування закону чи стисле викладення змісту закону), 

яка була написана Моисейом Майонідам. Метою «Мішне Тори» було 

зближення іудаїзму з раціоналізмом Аристотеля шляхом кодифікації 

іудейського права. 14 книг, які входять у цей кодекс, охоплюють 15 тис. 

норм релігійного іудейського права, до яких належать норми цивільного та 

кримінального права. 

З XV ст. процеси кодифікації в Європі суттєво прискорюються. 

Підстави цього зумовили кілька аспектів: 

а) глибинною умовою в цьому сенсі стало підсилення централізованої 

влади, що виражається в законотворчій активності, систематизації 

нормативних приписів; 

б) розвиток економічного обігу в цей період, що не збігалося 

з розгалуженістю та несистемністю чинних правових норм. Саме через 

кодифікацію як засіб упорядкування, уніфікації масиву правового матеріалу 

він і характеризував підстави поширення кодифікаційних процесів; 

в) особливості стану та розвитку культури за часів епохи 

Відродження, що зумовлювало появу бажання та досвіду запозичення 

античних форм правового регулювання, копіювання юридичних текстів 

Стародавнього Риму та Греції; 

г) етапний розвиток технічних засобів організації життя суспільства, 

що привело до можливості якісного та інтенсивного копіювання текстів 

в умовах переходу від книгописання до книгодруку. Можливість друкувати 

значну кількість екземплярів законодавчих актів одночасно зумовило 

перехід знайомства з ними на новий рівень. 

Наявність значної кількості локальних норм звичаєвого права 

(Кутюмов) зумовила принципові труднощі в їх застосуванні, що 

спричинило з XIII ст. процеси їх принципової уніфікації, починаючи із 

приватних збірок норм звичаєвого права (у Франці «Порада другу» П’єра де 

Фонтена – 1258 р.; «Книга про правосуддя та промова адвоката» – 1260 р.; 

«Заклад святого Людовика» – 1270 р.; у Норвегії – уніфікація локальних 
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систем права, що було зроблено в 1274 р. королем Магнусом Хаконарсоном, 

тощо). 

Цей період розвитку кодифікації характеризувався кількома 

особливостями: 1) значна частина кодифікаційних норм або повторювали, 

або трансформували запозичені норми кодифікаторів Давнього Світу. Так, 

абат Де Сен-П’єр писав Людовику XV стосовно змісту королівських 

ордонансів: «Ви в змозі, Сір, зробити набагато більше для щастя Ваших 

підлеглих, ніж Юстиніан зробив в ім’я підлеглих своїх … Тоді Ви станете 

не тільки великим благодійником французької нації, але також одним із 

найвеличніших благодійників всього людства» [86, с. 252]; 2) багато в чому 

кодифікаційні норми або дублювали, або поєднували правові приписи із 

релігійними постулатами; 3) для нього були характерні спроби 

систематизації не лише релігійних норм, які набули правової форми та 

безпосередньо правових норм, а й спроби формування прецедентних 

інструментів правовому регулюванні. До останніх можна зарахувати 

«Кутюми Бовезі» (1283) Філіпа де Бомануара. Ця збірка включала 

систематизовану сукупність норм, що застосовувались судом графства 

Клермон, який розташовувався в місті Бовезі. 

Фіксація правових звичаїв, їх опис та підготовка збірок виявила 

і чимало проблем, коли окремі звичаї були в принципових суперечностях, 

що іноді виключало можливість їх спільного застосування. Саме тому 

найбільш реальним шляхом подолання такої конфліктної ситуації була не 

лише фіксація правових звичаїв, а й пошук певного спільного знаменника 

у формі загального звичаєвого права. Подібне накопичення масиву 

правового матеріалу у Франції відзначилось якісним етапом узагальнення, 

здійсненим Карлом VII у 1453 р. в ордонансі Монтиль-ле-Тур. Ця збірка 

об’єднувала кутюми Північної Франції. Указана тенденція не була 

характерною виключно для Франції. У 1530 р., відповідно до рішення 

короля Нідерландів Карла V, була розпочата робота щодо фіксації всіх 

правових звичаїв Нідерландів. Цей процес тривав два сторіччя та 
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підсумковий варіант увібрав до себе більш ніж 700 звичаїв. Систематизація 

на території Київської Русі обумовила появу знакової правової пам’ятки – 

Руської Правди [86, с. 46-47]. 

Значними специфічними рисами характеризувався процес кодифікації, 

що відбувався в колишній Російській Імперії [30, с. 19-25]. Поява в 1649 р. 

Соборного укладення спиралася на досвід створення правових норм, що 

містилися в судебниках; указних книгах; царських указах; думських 

вироках; рішеннях земських соборів тощо. Особливістю Соборного 

укладення була орієнтація на релігіозно-православне розуміння юридичних 

та політичних процесів. Воно складалося зі 967 статей, 25 глав (про суди, 

про вотчини, про богохульників тощо). Враховуючи культурно-історичну 

специфіку процесу кодифікації в цьому регіоні, Г. І. Муромцев 

наголошував, що «Через об’єктивно-суб’єктивну природу правової 

культури ідеї і система цінностей цього суспільства, по суті, зумовлюють 

у кожний період історії характер праворозуміння та обумовленої ним 

юридичної техніки. Якщо це так, то не може бути поняття кодифікації 

єдиного для всіх епох та правових культур» [159, с. 74-75]. 

Особливості динаміки кодифікаційних процесів на цій території 

пов’язують з уособленням двох підходів, що відбилися на процесі 

нормотворчості: 

а) перший уособлювався в особливостях національних правових 

традицій та державних інститутів. Деталізація цих особливостей 

відображалася в специфічних напрямках економічного прогресу, 

колективних формах господарювання (спільнота, артіль, кооператив тощо) 

у переважанні колективістських елементів правосвідомості, тісна 

пов’язаності з православною гілкою християнства [256, с. 176]. Г. Ф. 

Шершеневич акцентував увагу на типологічному незбігу російського 

суспільства з суспільством розвинутих країн Європи того часу. На його 

думку, це обумовлювало відсутність спільного в культурному відношенні 

народів Росії і Європи [311, с. 29]; 
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б) другий підхід, як наголошує О. О. Борзунова, полягав у тому, що 

дорадянська правова культура від Руської Правди (11 ст. до 1917 р.) 

виражала соціально-економічну та культурну відсталість розвитку права та 

юридичної техніки, державного управління та правосуддя [30, с. 21]. Е. 

Аннерс пов’язувала це з авторитарним типом влади, що копіювався на 

теренах Росії після татарського ярма. 

Ми вважаємо поверховим підхід до такої класифікації. Навряд чи 

логічно поєднувати період розвитку Київської Русі та розвитку Росії. 

Останньої не існувало, коли в демократичній, проєвропейській державі 

Київській Русі з’явилася одна із пам’яток європейського права – Руська 

Правда. Тобто особливості розвитку російських кодифікаційних процесів 

доцільніше пов’язувати з періодом значно пізнішим та не включати до 

нього тих часів та тих територій, які до розвитку Російської держави не 

мають жодного стосунку. Г. Ф. Шершеневич, аналізуючи соціально-

економічну та культурну відсталість Росії, в тому числі і в правовій сфері, 

яка зумовлювала необхідність рецепції права розвинутих європейських 

країн та запозичення в них кодифікаційних надбань, наголошував: 

«Московський уряд широкою рукою здобував із іноземного права» [311, 

с. 29]. 

Певний етап зміни підходів до кодифікації пов’язується із часами 

Петра І, коли відбувалося пряме запозичення норм іноземних актів. 

Специфікою цього етапу було те, що кодифікаційні роботи зводились лише 

до перекладу іноземного акта російською мовою та проголошення його 

російським [159, с. 76-77]. Так, наприклад, Військовий статут 1716 р. був 

перекладом шведського Військового статуту 1683 р., були перекладені та 

застосовувались також шведський Табель про ранги, шведський Морський 

артикул тощо [311, с. 256]. Підготовка повного зібрання законів та Зводу 

законів Російської Імперії М. М. Сперанським була запозиченням ідей 

представника британської науки Френсіса Бекона [254, с. 34]. 
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Неефективність процесу кодифікації тих часів у Росії пов’язувалась з: 

а) відсутністю політичної волі у влади; б) відсутністю зацікавленості та 

розуміння додержання кодифікаційних норм переважною більшістю членів 

суспільства; в) відсутністю професійних юридичних кадрів. М. М. Коркунов 

наголошував, що на момент прийняття Зводу законів у 1832 р. роботу по 

його вивченню, аналізу його юридичної природи не було кому робити [107, 

с. 3]. 

Починаючи з XVI ст. процес кодифікації переходить у нову якісну 

форму. Це пов’язується з етапом підсилення королівської влади, що 

відображається, зокрема, і в інтенсивній законотворчій діяльності. Якщо 

кодифікація до цього була зосереджена на систематизації норм звичаєвого 

права, норм наявних до цього моменту упорядкування та систематизації 

матеріалу, то кодифікація цих часів спрямовувалась на упорядкування 

власних норм, що лише народжувалися. Зрозуміло, що вони відразу не 

могли замінити чинні норми, але основна увага в кодифікаційних процесах 

була перенесена на норми, які лише з’являлися (Кодекс Фабера у Франції – 

1605 р.; Кодекс Леопольда у Австрії – 1670 р.; Кодекс Карла в Італії – 

1726 р. тощо). Хотілося б наголосити, що в цей період об’єктом 

кодифікаційних процесів ставали кутюми (у Франції), які 

систематизувались та незмістовно перероблялись. Окремі кодекси об’єктом 

упорядкування виокремлювали судові рішення. До таких актів можна 

віднести Кодекс судових рішень, опублікований президентом Парижського 

парламенту Де Броссом у 1612 р. [86, с. 48-49, 398] 

Певною особливістю характеризувалися ці процеси в Англії. Із цим 

пов’язувалась поява прецедентних засад правового регулювання. Основою 

їх були так звані year books – щорічні збірки судових рішень. Подібні описи 

робилися щорічно та охоплювали рішення судів. У 1616 р. Френсіс Бекон 

(філософ-матеріаліст, лорд-канцлер за часів Якова I) пропонує підготовку 

не лише узагальнення норм, що містилися в year books, а й їх раціональну 

систематизацію. У «Пропозиції з приводу узагальнення та удосконалення 
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права Англії» він виклав цю ідею, яку не вдалося реалізувати через 

конфлікт між королем та Парламентом [86, с. 49]. 

Процеси кодифікації приводять до поєднання норм звичаєвого права, 

права Стародавнього Риму, норм, які з’являються в ці часи як результат 

законотворчості центральної влади та рішень суддів. Цікаво, що 

кодифікаційні процеси стосуються не лише матеріальних та процесуальних 

приписів, що об’єднуються в кодекси, деталізація стосується і самої 

процедури нормотворчості. За методикою Пюссора законотворчий процес 

передбачав кілька етапів: а) підготовка проектів-статей адвокатами; 

б) розгляд цих проектів Генеральною радою з реформи правосуддя (за 

відсутності безпосередніх розробників – адвокатів); в) голосування щодо 

включення пропозицій адвокатів до єдиного зводу ордонансів; г) остаточне 

рішення (належало виключно королю) [86, с. 53, 60]. Саме за цією 

процедурою було прийнято Кодекс Людовика (1670), про цивільне 

судочинство; Ордонанс 1670 р. про кримінальне судочинство; Ордонанс 

1673 р. про торгівлю (Кодекс Саварі); Ордонанс 1685 р. про регламентацію 

рабства в колоніях (Чорний кодекс). У 1752 р. з’являються 

Сільськогосподарський кодекс Буше д’Аржиса, у 1757 р. – Кодекс поліції 

Дюшена. 

Цей період можна вважати певним переломним моментом щодо 

підходу до розуміння змісту кодексу. У більшості випадків кодифіковані 

акти до цього базувалися на античному правовому надбанні. Останнє 

являло собою поєднання (іноді не досить системне) системи різногалузевих 

норм. Такі акти включали приписи цивільної, кримінальної, податкової та 

інших галузей. Нерідко сюди включалися і окремі релігійні норми. До цього 

додавалися й ідея філософії Просвіти щодо можливості та доцільності 

створення загального кодексу, який об’єднував би регулювання абсолютно 

всіх відносин. Найбільшої визначеності цей підхід набув у Бентама в його 

Панноміоні (всезаконнику), який він пропонував скласти спочатку для 

однієї країни, а потім переносити до інших. Із середини XVII ст. почали 
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народжуватись концептуально-цілісні кодекси, які зосереджували предмет 

регулювання до окремого предметного кола однієї галузі (Кримінальний 

кодекс Баварії – 1752 р., Цивільний кодекс Баварії – 1759 р.) [86, с. 332, 

390]. 

Обґрунтоване розмежування норм, які кодифікувались на базі 

раціонального уявлення щодо предметної природи відносин, спричинило 

розробку п’яти фундаментальних кодексів, які було прийнято у Франції на 

початку XIX ст. У цей період кодифікаційні напрацювання відображають 

і розвиток наукових уявлень щодо побудови та розмежування галузей права. 

У Франції з’являються Лісовий кодекс (1827), Сільськогосподарський 

кодекс ( 1898), Трудовий кодекс (1910), Кодекс морських робіт (1926), 

Фіскальні кодекси. Останні було інкорпоровано до Податкового кодексу аж 

у 1950 р. [186] 

 

2.1.3. Процеси кодифікації в XIX–XX ст.  

«Золоте століття кодифікації відкрилося французькою кодифікацією, 

аби завершитись кодифікацією німецькою» [86, с. 63, 253]. Саме таким 

чином характеризує період розквіту процесу кодифікації Р. Кабріяк. З кінця 

XVIII ст. наявність цілої низки проектів законодавчого комітету Франції, 

структурованих за чотирма книгами (особи, речі, договори, позови) 

приводять у підсумку до прийняття Кримінального кодексу 1791 р. та 

Кодексу злочинів та покарання 1795 р. Якісний етап кодифікаційних 

процесів пов’язується з дорученням Бонапарта щодо підготовки проекту на 

засадах технічного компромісу між писаним та звичаєвим правом. 

21 березня 1804 р. з’являються Цивільний кодекс Французів, який увібрав 

2 281 статей. Показово, що цей кодекс був єдиним, який мав честь носити 

ім’я Імператора. 

Трохи пізніше окремі аспекти споріднених суспільних відносин були 

врегульовані Цивільно-процесуальним кодексом (1806), Торговим кодексом 

(1807), Кодексом кримінального слідства (1808), Кримінальним кодексом 
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(1810) [86, с. 63-68]. Відображенням ліберальних та консервативних ідей 

свого часу стала і Германське цивільне укладення (1896). Саме останнє 

стало відображенням політичної єдності Німеччини з метою завершити 

процес збирання німецьких народів та досягнення цілісності правової 

системи. 

Зрозуміло, що на стан та підходи до кодифікації не можуть не 

впливати на кардинальні зміни в розвитку суспільства та держави. Дуже 

цікавий приклад у контексті кардинальної зміни відношення до 

кодифікованого акта характеризує розвиток цивільного законодавства 

в Польщі. Так, примусово введений у 1808 р. Французький цивільний 

кодекс зустрів у Польщі надзвичайний опір, бо він уособлював собою 

процес іноземної інтервенції. Але наприкінці XIX ст. цей акт вже активно 

захищається поляками, бо розглядався ними як запобіжник русифікації. 

Завдяки цьому новий Цивільний кодекс прийшов частково йому на зміну 

в 1933 р., а повністю замінив лише в 1946 р. [86, с. 267-268] 

Специфічним кодифікованим актом став прийнятий у 1832 р. Звід 

законів Російської імперії, який набув чинності з 1835 р. Фактично в цьому 

акті проявилась російська відсталість в упорядкуванні права, використання 

тих її форм, які ніде в Європі не застосовувались. Він явив собою 

абсолютно своєрідне явище. Ніде в інших державах не було подібного 

зібрання законів [107, с. 3; 311, с. 87]. Робота над ним почалася в 1826 р. 

і була зосереджена на опрацюванні восьми частин: 1) законів, що визначали 

верховну владу; 2) законів, що визначали організацію органів верховної 

влади; 3) законів, що визначали способи дії державної влади; 4) законів, що 

визначали права та обов’язки поданих; 5) законів цивільних (родинних та 

майнових); 6) статутів державного благоустрою; 7) законів поліцейських; 8) 

законів кримінальних. З 1836 р. щорічно друкувалися продовження Зводу, 

відповідно до яких скасувалися та запроваджувалися інші закони. Це 

тривало до 1912 р. [30, с. , 23-24] 
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Кодифікаційна реформа пов’язувалась у той час не лише з різними 

аспектами законотворчості, а й з принциповим науковим обґрунтуванням 

цього. На початку XIX ст. розгортається змістовне обговорення як різних 

аспектів звичаєвого права, так і загальної концепції кодифікації, доцільності 

появи єдиного кодексу. Полеміка між Тібо та Савіньї стосувалася засад 

співвідношення права, що сформовано безпосередньо народом ( звичаєвого 

права), та права, що створили юристи, вчені. Так, це проблемне питання 

знаходило відповідь на практиці. Наприклад, кодифікація в Іспанії привела 

до появи дуже стислого Цивільного кодексу в 1889 р. Ці положення 

поширювалися на всю територію держави, решта мали виключно 

субсидіарне застосування щодо fueros (звичаї кожної провінції, які 

відображали місцеві особливості) [86, с. 68-71, 266, 274]. 

Подібна тенденція знайшла відображення і при прийнятті Цивільного 

кодексу Буассонади в Японії в XIX ст. Треба враховувати й специфічні 

суспільно-державницькі обставини, які впливали на процес кодифікації 

в той час в Японії. На вимогу західних держав Японія вимушена була 

економічно відкрити кордони іноземним державам. Як прояв цього в 1858 р. 

були укладені торгові договори з США, Англією, Францією, Росією, 

Голландією. Водночас засобом супротиву стає соціальна та політична 

модернізація країни з метою побудови національного капіталізму. Це 

знайшло відображення, зокрема, і в терміново прийнятих кодексах, які 

відображали західні кодифікаційні акти. 

Кодифікаційні процеси охопили США в другій половині XIX 

ст. З прийняттям Конституції 1787 р. до середини XIX ст. поглибилося 

розмежування між англійською правовою системою, яка будувалась на 

неписаній конституції, та правом США [30, с. 16-17]. На цей час у США 

сформувався судовий конституційний контроль, призначенням якого було 

не лише тлумачення актів Верховного суду США, а й визнання не 

конституційними законів штатів. Доволі активно процеси кодифікації 

проходили по окремим штатам. Так, 1796 р. було прийнято Кримінальний 



129 

кодекс Вірджинії. У 1848 р. в штаті Нью-Йорк були прийняті кодекси 

цивільного та кримінального судочинства, у 1872 р. – Цивільний кодекс 

Каліфорнії тощо. Але в цілому така інтенсивна кодифікаційна 

нормотворчість не змінила загального підходу до побудови правової 

системи США, бо саме судове право визнавалося основою правового 

регулювання. 

Кодифікація XX ст. мала суттєву особливість, бо вона 

характеризувалася процесами повторної кодифікації, об’єднання 

кодифікаційних норм, надання їм єдності та на підставі цього об’єднанням 

на якісно новому рівні. Так, прийняття 1942 р. нового Цивільного кодексу 

в Італії зумовило об’єднання в цьому акті всієї однорідної сукупності 

приватноправових норм: цивільного права та торговельного права. 

Принципово змінилося й цивільне законодавство Нідерландів, де з 1 січня 

1992 р. набув чинності Цивільний кодекс, що змінив подібний акт 1838 р. 

Подібні процеси характеризували рекодифікацію законодавства Канади, 

Франції тощо. Нормотворчі процеси в окремих державах здійснювали дуже 

тісно запозичуючи або поєднуючи однакові інструменти та засоби. Так, 

Єдиний торговий кодекс, який був розроблений в США, виходив двома 

виданнями: одне – містило лише текст, друге – включало і текст, і коментарі 

до нього. При цьому коментарі до статті здійснювалися як за змістом, так 

і передбачали посилання до інших статей цього акта, які деталізували або 

поглиблювали положення, що регулювалися цією статтею. Цивільний 

кодекс Квебека за вищезгаданим прикладом також доповнювався 

коментарями Міністерства юстиції [86, с. 78-79, 359]. 

Кодифікаційні процеси з середини ХХ ст. стосуються як держав, що 

були створені лише за цих часів (наприклад, Ізраїль), так і тих, які 

застосовували традиційне право, на відміну від ідеї кодифікації. Змісту 

специфіці процесу кодифікації додавав процес деколонізації, коли в межах 

нової держави об’єднувались різні етнічні групи. За цих умов об’єднання 

досягало більшого ефекту, коли приймався кодекс іншої держави 
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(найчастіше колишньої колоніальної держави), оскільки таким чином 

вдавалося оминути міжплемінні суперечності, що невідворотно призводило 

до конфлікту. До останніх належить сенегальський Кодекс цивільно-

торговельних, правових та адміністративних зобов’язань (1963), Цивільний 

кодекс Єгипту (1949), Цивільний кодекс Алжиру (1975) тощо [86, с. 81-82, 

245, 273]. 

Особливі кодифікаційні процеси відбувалися в період як утворення 

держав внаслідок революцій соціалістичної орієнтованості (20-ті – 50-ті рр. 

ХХ ст. ), так і краху комуністичної системи з кінця 80-х рр. ХХ ст. Так, 

після 1945 р. в соціалістичних країнах Центральної та Східної Європи було 

прийнято кодекси адміністративного судочинства [86, с. 249, 264]. 

Призначенням таких актів був контроль за державою, обмеження її 

свавілля. Але в тоталітарних державах прийняття подібних актів було лише 

спробою приховати факт відсутності юрисдикційного контролю за діями 

суб’єкта владних повноважень, держави. Власне такого і не могло статися, 

бо кодекси держав соціалістичної орієнтації чітко закріплювали орієнтири 

класового регулювання. Кримінальний кодекс Китаю (1979), наголошував 

на необхідності забезпечити диктатуру пролетаріату, охороняти 

соціалістичну та колективну власність, гарантувати успішний рух 

соціалістичної революції та побудову соціалізму. 

Процеси кодифікації за часів радянської влади орієнтувались на 

систематизацію всіх галузей законодавства. Існувало кілька підходів 

стосовно розмежування періодів кодифікації [30, с. 26-29]. О. О. 

Красавчиков вирізняв: 1) період становлення (1917–1922) – перехід до 

НЕПу і прийняття Цивільного кодексу СРСР; 2) період попереднього 

розвитку (1923֪1936) – етап народження господарсько-правової концепції; 3) 

період стабілізації (1936–1956) – перехід до єдиного марксистсько-

ленінського підходу; 4) період подальшого розвитку (з 1956 р.). О. С. Іоффе 

обґрунтовував доцільність виокремлення таких етапів (стосовно розвитку 

цивілістичного законодавства): 1) 1917–1921 рр. – перевага безгрошового та 
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безтоварного розподілення, що призвело до відсутності потреби в цивільно-

правовому регулюванні; 2) 1922–1928 рр. – період НЕПу, в умовах чого 

переважала мінова концепція; 3) 1929–1937 рр. – перехід до концепції 

соціалістичного планування; 4) 1938–1955 рр. – економічні відносини 

вийшли на рівень поєднання планових та вартісних критеріїв; 5) 1956 р. – 

розвиток товарно-грошових відносин на засадах соціалістичного 

планування. 

За цих умов специфікою радянських кодифікацій, за словами Г. І. 

Муромцева, були: а) характер дорадянського правового розвитку; 

б) характер марксистсько-ленінської ідеології; в) конструкція самих 

кодексів та їхнє місце в правовій системі соціалістичного суспільства [159, 

с. 29]. Показово, що процес кодифікації в СРСР здійснювався лише 

в окремих республіках. На рівні Радянського Союзу приймалися Основи 

законодавства по окремих галузях. 

Доцільно звернути увагу на зауваження О. М. Пилипенка, який 

порівнює радянську систематизацію законодавства із таким же процесом 

в європейських країнах [186]. Він абсолютно логічно наголошує, що 

систематизація законодавства у Франції здійснювалась в еволюційному 

режимі на базі перетворення накопиченого нормативного матеріалу, тоді як 

у СРСР це було повне знищення попереднього державно-правового досвіду 

в 1917 р. Якщо в першому випадку критерії кодифікації обумовлювались 

накопиченням законодавчого матеріалу, то в другому – вони були замінені 

ідеологічними засадами, заснованими на руйнуванні всього попереднього.  

90-ті рр. ХХ ст. характеризуються кількома особливостями, що 

виражають підходи до процесів кодифікації: а) кодекси поєднують дві 

частини: сукупність законодавчих норм та сукупність регламентних норм. 

Тобто, можна сказати, що вони об’єднують матеріальне та процедурне 

регулювання однорідної сукупності відносин. При цьому процедурне 

регулювання забезпечує не лише застосування матеріально припису, а й 
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специфічну процедуру набуття чинності самим кодифікованим актом; 

б) збереження принципу «безперервної кодифікації» [86, с. 89-92]. 

Складно було б уявити ситуацію, коли кодифікаційні процеси не 

знайшли свого відображення в реформаційних аспектах міждержавних 

відносин в Європі. Так, утворення Європейського Союзу набуло 

оформлення та стало підставою для розробки відповідних кодифікаційних 

актів. У 1998 р. була утворена Дослідницька група з Європейського 

цивільного кодексу. У 1999 р. резолюції Європарламенту стосувалися також 

розробки цього акта. Крім того, у 2001 р. Комісією Євросоюзу було 

проголошено ідею кодифікації норм європейського договірного права. Такі 

пропозиції розглядалися можливими, оскільки з 1994 р. Євросоюзом 

розглядалися пропозиції запровадження методу єдиної кодифікації, як 

процедури, що «спрямована на скасування актів, які є об’єктом кодифікації, 

та на їх заміну єдиним актом без будь-якої зміни самих правових норм, що 

містяться в цих актах» [86, с. 88]. 

 

2.2. Кодифікація як форма систематизації фінансового 

законодавства 

Аналіз правової природи кодифікації законодавства як однієї із форм 

його систематизації має базуватися на з’ясуванні її змісту та відповіді на 

питання: результатом її реалізації є поява сукупності нових норм чи це 

трансформовані приписи законодавства, які були чинні до прийняття 

кодексу? Більшість науковців схиляються до того, що внаслідок кодифікації 

законодавства з’являється новий закон. Водночас хотілося б уточнити, що 

подібна новизна має будуватися на певному запозиченні приписів, які 

існували в законодавстві, що було чинним раніше. Безумовно, назва, 

структурування, особливості змісту окремих розділів у новому акті мають 

відрізнятися новизною, але навряд чи можна виходити з того, що до появи 

кодифікованого акта подібні відносини не були врегульовані взагалі. Тобто 

революційність новизни приписів кодифікованого акта узгоджується, 
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пов’язується з еволюційністю нормативних приписів попереднього 

законодавства. 

Кодифікація виступає специфічною діяльністю чітко визначених 

суб’єктів, яка спрямовується на спеціальний об’єкт. Як об’єкт виступає 

чинна система відповідного галузевого законодавства. Специфічність 

діяльності характеризується як виключними можливостями 

(повноваженнями) суб’єктів, які належать до групи законотворців, так 

і чітко формалізованими процедурними їхніми можливостями здійснювати 

таку діяльність. Більшість дослідників доходять висновку, що за підсумками 

проведення кодифікації здійснюється не просто зміна законодавства, 

а створюється новий закон, виробляються нові норми, хоча і на підставі 

врахування наявних тенденцій правового регулювання. Узагальнений підхід 

до визначення процесу кодифікації обумовлює її характеристику як 

основної форми систематизації законодавства, внаслідок якої поряд із 

зовнішньою обробкою чинного законодавства утворюється новий, зведений 

акт, який замінює колишнє регулювання та приводить його в єдину 

систему [59, с. 186; 173, с. 164; 260, с. 144; 96, с. 35; 278, с. 380; 172, с. 198]. 

С.С. Алексєєв визначає кодифікацію як першочерговий ключовий 

фактор розвитку права як системи [4, с. 15]. Дійсно, системність права 

реалізується не тільки узгоджуваністю складових елементів системи 

законодавства, а й системністю динаміки реалізації різних форм 

систематизації законодавства. Найбільш досконало це реалізується саме 

шляхом кодифікації, бо в цьому процесі відбувається не лише узгодження 

чинних норм права, внесення відповідних змін, а й досягається ефективний 

рівень збалансованості наявної системи законодавчих норм. Такий самий 

погляд має і О.Ф. Шебанов, який характеризує кодифікацію як найбільш 

досконалу форму систематизації нормативних актів, що ставить за мету 

систематичне викладення всього накопиченого нормативного матеріалу 

з окремої галузі права [307, с. 37]. 
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Розглядаючи процес кодифікації як прояв систематизації 

законодавства, активну діяльність щодо упорядкування та реалізації 

процесу законотворчості, не можна не дійти висновку, що 

в найузагальнішому розумінні глобальна мета кодифікації збігається 

з метою правового регулювання в цілому. Виокремлюючи орієнтованість 

кодифікаційних процесів щодо удосконалення впливу на поведінку 

учасників суспільних відносин, як мету, йдеться про розробку не тільки 

адекватних правил поведінки суб’єктів відповідної сфери суспільних 

відносин, а й про надання їм відповідного правового оформлення. Тобто 

глобальною метою кодифікації є упорядкування суспільних відносин із 

врахуванням соціально-політичних важелів, що їх характеризують. 

Досягнення такої мети неможливо без реалізації, на перший погляд, 

похідних завдань, без яких стає неможливою забезпечення виконання 

головної мети – здійснення юридико-технічних цілей. Саме тому логічним 

видається аналізувати відокремлено, але з урахуванням діалектичної 

обумовленості та поєднанням соціально-політичну та юридико-технічну 

мету процесу кодифікації. 

1. Соціально-політична мета кодифікації. Узагальнено її можна 

пов’язати із глобальним призначенням права як засобом суспільного 

регулювання «Кодекс може вважатися інструментом цивілізації» [86, 

с. 230]. Зрозуміло, що передусім цивілізаційна спрямованість 

кодифікаційних норм орієнтована на власних громадян. Не на останньому 

місці є виховний аспект такого впливу. Показово, що Цивільний кодекс 

Франції дуже часто розглядався як підручник для французів. Трохи раніше 

Екатерина II пропонувала для навчання в школах використовувати або 

тексти релігійних книг, або тексти законів. 

Соціальна спрямованість кодифікаційних процесів відображає як 

віддзеркалення правовими засобами нових соціальних відносин, так 

і процеси уніфікації населення. Що стосується соціального реформування, 

то в найбільш яскравому вигляді кодифікаційні процеси відображають етап 
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якісної трансформації суспільства, певні революційні зміни. Саме в цих 

умовах зміни соціальних відносин вимагають не просто корегування 

правових норм, а й закріплення їхньої нової форми. Непокора старим 

правовим приписам перетворюється на нові, за якими починається певний 

період правової визначеності та раціональної збалансованості в правовому 

регулюванні. Р. Кабрияк наголошував, що «головна вартість кодифікації 

полягає в спроможності оновлювати право відповідного суспільства, що 

демонструється нею та відображає цінності свого часу» [86, с. 236]. 

Об’єднання різних груп населення можна розглядати в соціальному та 

географічному сенсі. Соціальне об’єднання виражає мінімізацію або 

знищення розбіжностей між окремими групами населення окремої держави 

та утворення певної суспільної єдності. Водночас кодифікаційні процеси 

дуже часто супроводжують об’єднання окремих регіонів, адміністративно-

територіальних одиниці в єдине угрупування, в єдину державу. Ф. Порталіс 

наголошував: «Коли тривале спільне існування, однакове благополуччя…, 

що пов’язано зі шлюбами представників різних родів, приводить до появи 

в останніх єдиних інтересів, то … внаслідок такого поєднання всіма цими 

узами групи населення стають вже нічим іншим, як одним народом … Тоді 

відчувається необхідність зв’язати його ще із загальним законодавством; 

наступає момент, коли треба оформити в праві шляхом однакових законів те 

поєднання, яке вже відбулося фактично…» [86, с. 242]. 

2. Юридико-технічна мета кодифікації охоплює сукупність завдань, 

які обумовлюються основною спрямованістю правового впливу, що 

виражається в соціально-політичних завданнях процесу удосконалення та 

реформування системи законодавства. Тобто якщо соціально-політичні 

завдання, які зумовлюють зміст процесу кодифікації, визначають основне 

призначення та спрямованість впливу цього різновиду соціальних норм, то 

юридико-технічні завдання кодифікації зосереджуються на деталізації 

методів та засобів, якими це робиться. Реалізація юридико-технічних 
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завдань кодифікації спрямовується насамперед на раціоналізацію як змісту 

правових норм і їхніх системи, так і процедур застосування таких норм. 

Раціоналізація правових норм може здійснюватися шляхом їх 

акумуляції та розташування в певному, послідовному порядку; редагування 

та удосконалення чинних правових норм; розробки та прийняття нових 

правових норм. Ті форми фактично збігаються з різновидами систематизації 

та відображаються в процесах інкорпорації, консолідації, кодифікації. 

Проблематика, пов’язана із визначенням засобів та різновидів 

систематизації законодавства належить до загальнотеоретичних. Сьогодні 

існують різні підходи до визначення змісту поняття «систематизація 

законодавства». При цьому справедливим буде зазначити, що різняться 

радше формулювання відповідної дефініції, аніж її змістовне наповнення. 

Так, Ю. С. Шемшученко визначає систематизацію як інструмент 

впорядкування законодавства, що дозволяє привести його у відповідність до 

стандартів єдиної, узгодженої̈ системної цілісності [41, с. 837]. Р. Т. Мухаєв 

розглядає систематизацію як специфічну діяльність, яка полягає 

в упорядкуванні законів, підзаконних нормативно-правових актів, інших 

джерел права, приведенні таких нормативних документів у певну систему за 

допомогою компонування єдиних нормативних актів або ж їх 

збірників [161, с. 329]. О. В. Петришин визначає систематизацію 

нормативних актів як діяльність, зміст якої полягає в уніфікованому 

зведенні джерел права в єдину впорядковану систему [73, с. 313]. 

Систематизація нормативно-правових актів переслідує цілком 

зрозумілі цілі: 1) приведення нормативного матеріалу в єдине, уніфіковане 

ціле; 2) забезпечення доступності нормативного матеріалу для суб’єктів 

правозастосування (фактично, спрощення правозастосовної діяльності). 

До видів, або ж як їх ще називають форм систематизації, належать: 

а) облік; б) інкорпорація; в) консолідація; г) кодифікація. За процедурною 

специфікою реалізації, статусом суб’єктів, які беруть участь 

у систематизаційній діяльності, характером обов’язковості для застосування 
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кінцевого результату систематизації вона поділяється на: а) офіційну 

(результатом офіційної систематизації може бути прийняття галузевого 

кодексу); б) неофіційною (результатом неофіційної систематизації може 

бути складання збірника нормативно-правових актів, який сформовано для 

зручності пошуку необхідних нормативних приписів) [73, с. 313-315]. При 

цьому варто зазначити, що саме кодифікація є тим різновидом офіційної 

систематизації, результатом якої є створення якісно нового, обов’язкового 

для застосування уніфікованого нормативно-правового акта. 

Упорядкування системи законодавства, про що йшлося вище, 

переслідує забезпечення глобальної мети, та фактично призначення 

кодифікації – гарантувати правову визначеність. Правова визначеність 

є одним із інтегративних складників принципу верховенства права. Це, 

у свою чергу, свідчить про основоположність правової визначеності для 

забезпечення послідовного регулювання суспільних відносин. Л. Л. 

Богачова зазначає, що за загальним підходом принцип правової 

визначеності являє собою систему імперативних вимог, які висуваються до 

функціональних особливостей організації правової системи та мають своїм 

завданням створити умови для стабільного становища суб’єктів права. 

Досягнення такого роду стабільності здійснюється за посередництвом 

модернізації нормотворчих процесів та правозастосовних процедур. 

Принцип правової визначеності як вихідне положення права належить до 

загальних правових принципів [29]. Отримує свою формалізацію відповідне 

вихідне положення на наднаціональному рівні (у праві ЄС, міжнародних 

договорах), у судовій практиці Суду ЄС та Європейського суду з прав 

людини. Принцип правової визначеності також отримує своє закріплення на 

рівні національного законодавства та неодноразово застосовувався 

в практиці національних судів. 

Незважаючи на той аспект, що принцип правової визначеності 

є інтегративним складником принципу верховенства права, сам принцип 

є комплексним вихідним положенням права. Так, структурними 
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елементами, а фактично концепціями, які розвиває принцип верховенства 

права, є: а) концепція відсутності зворотної дії закону (зворотна дія закону 

дозволяється тільки у виняткових випадках); б) концепція непорушності та 

гарантованої дії існуючих законів; в) концепція законних очікувань 

(виявляється в застосуванні закону в прогнозованому порядку); г) концепція 

доступності закону та його формулювань (вимога, яка встановлює правило 

про забезпечення можливості особи ознайомитися зі змістом закону та 

правило, відповідно до якого приписи закону повинні бути сформульовані 

таким чином, щоб вони були зрозумілими для суб’єкта правозастосування). 

Кожна із вищеозначених концепцій вражає комплексністю формулювань, 

які не в останню чергу отримують свій змістовний розвиток за 

посередництвом судової практики. На наше переконання, системно 

основоположні вимоги принципу правової визначеності були розкриті 

у Доповіді Венеційської комісії «За демократію через право» (Венеційська 

комісія) «Верховенство права» від 4 квітня 2011 р. № 512/2009. Саме 

в рамках Доповіді було зафіксоване положення про те, що принцип правової 

визначеності є одним із шести елементів принципу верховенства права [65]. 

Доповідь забезпечила структурування принципу верховенства права та 

доктринальний розвиток концепцій, які й формують такий принцип. 

Аналізуючи раціоналізацію в процесі кодифікації, треба враховувати, 

що вона може відбуватися як під впливом об’єктивних, так і суб’єктивних 

факторів. Об’єктивні підстави, що лежать в основі процесу раціоналізації, 

є її рушійними силами, обумовлюються об’єктивними підставами 

необхідності удосконалення правової форми, упорядкування суспільних 

відносин. Водночас це не виключає і можливості впливу на процес 

раціоналізації суб’єктивних підстав, що уособлюють інтереси окремих 

політичних кіл і не завжди відображають об’єктивні підстави реформування 

законодавства. Подібні суб’єктивні підстави виражаються в переважанні 

інтересу окремих суб’єктів чи груп, які не мають об’єктивних підстав для 

цього, а ставлять за мету іноді досягнення короткочасного, популістського 
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результату. Причому такий суб’єктивний інтерес може виступати як 

зсередини, так і ззовні. 

Враховуючи активізацію процесів глобалізації, ми не можемо 

розглядати як розвиток суспільних відносин, так і їхнє законодавче 

впорядкування виключно в рамках замкненої системи – окремої держави. 

У логічності та послідовності процесу раціоналізації національного 

законодавства стають зацікавленими не лише національні учасники 

відносин, а й суб’єкти міжнародних відносин, інших держав, міжнародні 

організації тощо. Саме тому виключати вплив з їхнього боку на процеси 

раціоналізації кодифікації не варто. Р. Кабріяк у контексті цієї тенденції 

посилається на позицію Р. Давида – розробника Цивільного кодексу Ефіопії. 

Останній відверто визнавав, що підставою прийняття цього акта, яке 

ініціювала влада, було не наявність об’єктивних вимог, а відверте бажання 

заспокоїти іноземних інвесторів для забезпечення активного інвестування 

в економіку країни [86, с. 217]. 

За таких обставин часто-густо порушується баланс інтересів суб’єктів 

відносин, на упорядкування поведінки яких спрямовані норми кодексу, що 

виражається в суперечності чи недосконалості механізму правового 

регулювання в цілому. До визначення змістовного наповнення поняття 

«інтерес» останнім часом прикута доволі пильна увага. Як влучно з цього 

приводу зазначає В. А. Вдовічен, такий підхід обумовлюється об’єктивною 

необхідністю пошуку балансу публічного та приватних інтересів 

у регулюванні суспільних відносин. Гармонійне поєднання публічного та 

приватного інтересів досягається за допомогою застосування належних 

підходів до регулювання суспільних відносин [39, с. 86]. Саме ж поняття 

«інтерес» походить від латинського слова «intersum», що означає 

«важливо», «має значення» [194, с. 146]. При цьому єдиного підходу до 

формування визначення інтересу в праві немає через багатогранність 

відповідного поняття. За загальним правилом, під інтересом у праві 

пропонують розуміти мотиви діяльності суб’єкта права, коло його прагнень 
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та устремлінь, які й визначають алгоритм його поведінки. Механізмами 

реалізації суб’єктивного інтересу є права, закріплені за суб’єктом права, та 

обов’язки інших учасників суспільних відносин, що кореспондують їм.  

У праві інтерес поділяють на публічний та приватний. В аспекті 

фінансових відносин превалюючи прийнято вважати публічний інтерес. 

Найбільша міра антагонізму публічного та приватного інтересів 

прослідковується у сфері оподаткування. Такий підхід обумовлюється тим, 

що саме в податковій сфері публічний інтерес переслідує мету належної 

акумуляції надходжень від сплати податків та зборів, тоді як приватний 

інтерес полягає в максимальній оптимізації податкових зобов’язань, яка 

часто межує із протиправною поведінкою платника податків, що змістовно 

криється в ухиленні від сплати загальнообов’язкових платежів податкового 

характеру. На інший бік протиріччя публічного та приватного інтересу 

звертає увагу В. А. Вдовічен, який говорить про те, що у сфері 

оподаткування є непоодинокими випадки реалізації публічного інтересу із 

порушенням приватного інтересу платника податків, що виявляється 

в необґрунтованому фіскальному тиску платника податків та випадках 

зловживань із боку контролюючих органів [39, с. 86]. 

У свою чергу, досягнення балансу публічного та приватного інтересів 

повинно забезпечуватися за посередництвом: а) належного конструювання 

нормативно-правових приписів, які б перешкоджали можливості 

зловживань з боку як владної, так і правозобов’язаної сторони податкових 

відносин; б) продуманої фіскальної політики, за якої контролюючі органи 

не вчинятимуть необґрунтований тиск на платників податків; 

в) прогнозованості правозастосовної практики та відсутності вибіркових 

підходів у ставленні до платників податків. 

Процес раціоналізації кодифікації стикається ще з однією змістовною 

проблемою – співвідношення права та закону. Кодекс як кодифікований 

закон може не завжди збігатися з вихідними засадами правового 

регулювання, з принципами права. «Право не може випливати із кодексу, 
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який є лише вираженням волі певного законодавця», – наголошував 

Савіньї [86, с. 219]. Як слушно зазначає В. М. Селіванов співвідношення 

права та закону є однією із головних методологічних проблем теорії та 

філософії права. Вирішення відповідної проблеми залежить від 

прихильності (обрання) тої чи іншої концепції праворозуміння [252, с. 55]. 

Загальноприйнятим є підхід, відповідно до якого виокремлюють дві основні 

школи праворозуміння: а) школу природного права (юснатуралізм); 

б) юридичний позитивізм (нормативістський підхід). Фактично проблема 

співвідношення права і закону криється в площині взаємообумовленого 

впливу форми (закон) та змісту (право). Так, відповідно до концепції 

юснатуралізму правовим є виключно закон, який втілює в собі ідеали 

справедливості, виражає потреби суспільства, забезпечує права, свободи та 

інтереси суб’єктів права тощо. Що ж стосується нормативних актів, які хоча 

й прийняті належними суб’єктами та з дотриманням нормативно-визначеної 

процедури, однак не відповідають духу права, то вони з точки зору 

природного права є «законним неправовому» (тут слово «законний» 

відображає формальний бік, тоді як слово «неправа» змістовний). 

Що ж стосується юридичного позитивізму, то він не пов’язує 

дійсність нормативних положень (закону) із дотриманням основоположних 

засад існування соціуму та прав/інтересів особи. Юридичний позитивізм 

говорить про те, що правом є будь-який нормативний акт, який прийнятий 

уповноваженим на це суб’єктом із дотриманням процедурних вимог. Це 

свідчать про легітимацію права через процедуру. Тобто формальна сторона 

превалює над змістом. 

Проміжну позицію у відповідному питанні займають прибічники 

змішаного підходу до праворозуміння. Відповідно до нього закон 

є правовим у будь-якому випадку, якщо він прямо не порушує чи нівелює 

основоположні права та свободи людини, не суперечить загальним 

принципам права. Що ж стосується права, то воно з точки зору прибічників 

змішаного підходу не завжди повинно отримувати свою формалізацію 
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виключно в законодавстві. Правом є також положення, що отримують своє 

закріплення в актах рекомендаційного характеру, які внаслідок своєї 

авторитетності є переконливими для суб’єктів правозастосування. 

Раціоналізація правових засобів, що забезпечують упорядкування 

поведінки учасників відносин та реалізуються шляхом кодифікації, 

передбачають застосування абстрактних узагальнень. Саме вони 

і виражають зміст процесу кодифікації. Але водночас при цьому змістовні 

узагальнення можуть набувати занадто абстрактної форми, яка цим нерідко 

унеможливлює ефективне використання кодифікованої норми, 

перетворюючи її на певне гасло. Як певне дзеркальне відображення 

узагальненості кодифікації виступає детальна уніфікація норм 

кодифікаційних актів. Цей шлях є доволі поширений, але одночасно 

суперечливим, бо передбачає використання конструкцій вичерпних 

переліків, деталізації всіх можливих обставин та підстав як використання 

певного правового припису, так і наслідків цього. Водночас можливість 

передбачення вичерпного переліку життєвих обставин щодо застосування 

кодифікаційної норми є, на наш погляд, дуже суперечливою. 

На підставі цього кодифікація можна характеризувати як системний 

процес, що вирішує кілька завдань [260, с. 144]. По-перше, завдання 

поєднання, коли зовнішня обробка законодавчого матеріалу об’єднує 

в систему розгалужену сукупність правових приписів. По-друге, завдання 

фіксації нових підходів, які в сукупності характеризують новизну кодексу 

як з формальних ознак (нова структура, розподілення на блоки, поява нових 

розділів), так і на підставі змістовних особливостей. По-третє, завдання 

зведеності, системного об’єднання норм, які спрямовані на регулювання 

сукупності однорідних відносин та на підставі цього виокремлюють їхні 

складові, особливості, що передбачає наявність окремих підрозділів. Всі ці 

завдання, які характеризують процес кодифікації, безпосередньо пов’язані 

та реалізуються із правотворчістю, повноваженнями та діяльністю суб’єктів, 

за якими закріплено не лише право, а й обов’язок удосконалення 
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законодавства, прийняття нових актів. Кодифікація не обмежується 

систематизацією, а є самостійною, при чому основну форму удосконалення 

законодавства, що здійснюється виключно в офіційному порядку, 

а найбільш інтенсивні її прояви обумовлюються зміною суспільних 

відносин, які вимагають принципово нового правового регулювання [15, 

с. 331-332; 173, с. 211-212; 260, с. 145]. 

Значна кількість авторів розглядають кодифікацію у двох 

значеннях [304, с. 49]. З одного боку, зміст цього процесу вони пов’язують 

зі складанням систематизованих законів для певних розділів права. 

З другого боку, кодифікація пов’язується безпосередньо з результатом такої 

діяльності, досягненням її мети, тобто укладанням кодексів. У будь-якому 

разі процес кодифікації пов’язується з законотворчим процесом, під час 

якого систематизується наявний нормативний матеріал. Основою 

структурування кодифікованого акта, над яким триває робота, є заміна 

застарілих норм або принципово відредагованими, або принципово новими. 

В.О. Рибаков наголошував, що в процесі кодифікації правове значення 

мають два значення [249, с. 44]. По-перше, безпосередній результат 

переробки нормативного масиву та прийняття на основі цього зведеного 

документу. По-друге, сам процес переробки сукупності правових норм, 

осмислення їхнього змісту, напрацювання концепції їх трансформації та 

виокремлення блоків нормативного матеріалу, що підлягають скасуванню 

або доповненню при прийнятті нового нормативного акта. 

Кодифікація виступає складною процедурою, яка об’єднує два 

процеси реалізації призначення цієї форми систематизації законодавства. 

З одного боку, йдеться переробка чинної сукупності правових норм. 

З другого боку, це створює умови для об’єднання нормативних приписів 

вже на нових засадах та по-новому структурованих. Кодифікація являє 

собою процес створення нових законів, які об’єднують правові норми 

в інститути та підгалузі і набувають чинності замість низки неузгоджених 

актів наявного законодавства. Саме тому кодифікацію розглядають як 
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найвищу форму систематизації, яка приводить розгалуженні і недостатньо 

збалансовані одним з одним акти в струнку єдину систему [184, с. 13]. 

Процес кодифікації спрямований не лише на прийняття нових 

кодифікованих актів, але внаслідок динамічного характеру зумовлює 

й подальшу роботу над ними. Вона передбачає як редагування чинних норм 

кодексу, так і узгодження всієї системи законодавства, на чолі якої 

і перебуває відповідний кодифікований акт. Складно погодитись із 

твердженням О.О. Борзунової щодо орієнтованості кодифікації на 

створення нових актів законодавства, внесення змін у чинні акти, що 

відбивається в законах комплексного характеру [30, с. 37]. До використання 

критерію комплексності в правовому регулюванні треба ставитись дуже 

обережно. Дійсно, комплексним може бути (і таких прикладів чимало) 

закон, який поєднує норми публічної та приватноправової природи. 

Водночас навряд чи з комплексністю можна пов’язувати спрямованість 

однорідного галузевого чи підгалузевого регулювання в цілому. 

Галузева чи підгалузева однорідність, яка гарантується притаманними 

такій сукупності правових норм методами правового регулювання, 

виключає поєднання в єдиній правовій конструкції диспозитивних та 

імперативних засобів впливу на поведінку учасників відносин. За цих умов 

складно характеризувати кодифікований акт як комплексний. Якщо 

виходити з його всеосяжності і саме з цим пов’язувати критерій 

комплексності, то таку характеристику ще можна допустити. Але 

комплексність у праві характеризує не системне охоплення та масив 

законодавчих норм, а об’єднання двох протилежних методів правового 

регулювання. Кодекс, на чолі галузевої чи підгалузевої системи 

законодавства, характеризується найпринциповішими характеристиками, 

що поєднують однорідну сукупність правових норм, яка структурується 

в підгалузь чи галузь. Саме тому, на наш погляд, кодифікований акт має 

уособлювати єдність у підході щодо обрання методів упорядкування 
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поведінки учасників відносин і акцентувати увагу на галузевій чи 

підгалузевій природі, але не комплексному упорядкуванні відносин. 

З’ясовуючи природу кодифікації, доволі детально аналізуються 

принципи реалізації цього процесу [30, с. 38-44]. Подібне питання 

торкається передумов кодифікації, засад її здійснення, підходів щодо 

побудови кодифікованого акта, його місця в системі законодавства. До 

принципів кодифікації можна віднести такі: 

1) своєчасність – виражає узгодження розвитку суспільних 

відносин із необхідністю проведення кодифікаційних процесів. Акцентуючи 

увагу на своєчасності кодифікації, ми виходимо з того, що суспільні 

відносини, на регулювання яких спрямовані норми кодексу, досягли того 

рівня, що вимагає принципового реформування нормативного масиву. Зміни 

суспільного розвитку об’єктивно зумовлюють корегування нормативних 

засобів впливу на це. Безумовно треба враховувати, що кодифіковані акти 

мають відрізнятися певною стабільністю, але це зовсім не означає 

неможливість корегування норм кодексу. Дійсно, стабільність 

кодифікованого акта виступає як певний гарант системності. При цьому 

системність має формувати узгоджену сукупність норм як у самому кодексі, 

так і бути в основі існування та структурування всієї системи законодавства, 

на чолі якої саме і перебуває кодифікований акт. 

Реалізація принципу своєчасності проведення кодифікації має 

виключати затримку в об’єктивній реалізації цієї форми систематизації 

законодавства. Запізнення кодифікації обумовлює не лише появу нових 

протиріч у нормативному регулюванні, а й збільшення масштабності 

чинних законодавчих суперечностей. Це виявляється в збільшенні 

прогалин, болючому існуванні колізійності законодавчих норм. Зрозуміло, 

що це впливає і на підрив системності і самого кодексу, і побудови системи 

законодавства. Своєчасність проведення кодифікації об’єктивно 

пов’язується із необхідністю реалізації цього процесу. При цьому така 

необхідність повинна мати об’єктивні підстави, в основі яких лежить 
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розуміння та висновки законотворців. Вони необхідність проведення 

кодифікації пов’язують, по-перше, із розумінням, що в такому стані система 

законодавства існувати не може, та по-друге, що існуючий нормативний 

масив об’єктивно готовий до реалізації такої форми систематизації 

законодавства. 

Похідною підставою необхідності проведення кодифікації виступає 

певне зменшення кількості законодавчих актів, які регулюють відповідну 

сферу суспільних відносин. Не варто намагатися з’ясувати якийсь 

кількісний критерій зменшення або об’єднання кількох законів у кодекс. 

Такого може не відбутися взагалі. Як приклад можна навести ситуацію 

з кодифікацією в податковому та бюджетному регулюванні. Так, поява 

Податкового кодексу України в 2010 р. обумовила скасування близько 30 

законів. Водночас Бюджетний кодекс України прийшов на зміну лише 

одному закону [205]. 

2) стабільність – існування кодифікованих норм має гарантувати 

підстави об’єктивного застосування їх протягом відносно тривалого 

терміну. За цих умов навряд чи є доцільним приймати кодекси за часів 

принципових, революційних перетворень, кардинальних реформ. В.В. 

Сорокін наголошував: «На нашу думку, прийняття в перехідних умовах 

і постійних, і перехідних кодексів навряд чи виправдано… Кодекс, 

прийнятий у перехідних умовах, у принципі не може являти собою 

узгоджену систему правових засобів» [270, с. 59-61]; 

3) повнота – передбачає врахування двох аспектів реалізації 

процесу систематизації. З одного боку, кодифікація має охопити повністю 

всі відносини, що є сферою регулювання цим актом. З другого боку, цей 

процес має вплинути не лише безпосередньо на кодекс, а й на всю систему 

законодавства, у якій представлений такий акт. Неповнота кодифікації 

виключає ефективне упорядкування галузевих відносин, бо прогалини, 

існування неврегульованих відносин, неузгоджених законодавчих актів 

з принципами та підходами кодексу гарантують суперечності в правовому 
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регулюванні, формують об’єктивні передумови постійності прогалин та 

колізій; 

4) системність – обумовлює як зовнішнє, так і внутрішнє 

упорядкування сукупності правових норм. У процесі зовнішнього 

упорядкування для норм кодифікованого акта обирається та досягається 

раціональне і об’єктивне місце в системі норм, які становлять цілісну 

систему галузевого чи підгалузевого законодавства. Крім цього, треба 

враховувати і похідну зовнішню системність норм кодексу, коли системна 

узгодженість виходить за галузеві межі. У цьому разі йдеться про 

досягнення балансу на межі регулювання окремими галузями права, тобто 

закріплення такої ситуації, коли норми різних галузевих кодексів або 

законів не суперечили одна одній. 

Внутрішній аспект системності стосується практично побудови 

узгодженої системи безпосередньо кодифікованого акта. У перших розділах 

кодексу зазвичай закріплюється сфера його впливу, принципи, на підставі 

яких реалізується відповідне регулювання, закріплюється предметний 

глосарій, основні правові конструкції (як-от, наприклад, сукупність 

елементів податкового механізму, склад податкового обов’язку тощо. 

В Податковому кодексі України). Подальше структурування глав чи 

розділів кодифікованого акта здійснюється на основі тих засад побудови 

внутрішньої системності акта, які запропоновані в перших розділах. Так, 

залежно від визначення бюджетної системи в главі 1 «Загальні положення» 

Бюджетного кодексу України сформовано розділ II «Державний бюджет 

України» та розділ III «Місцеві бюджети». Аналогічний підхід зберігся і в 

податковому регулюванні, де в розділі I «Загальні положення» Податкового 

кодексу України визначено вичерпний перелік загальнодержавних та 

місцевих податків та зборів (статті 9, 10) [191], принципові засади 

регулювання яких закріплено розділами III–XVIII; 

5) обсяг процесу кодифікації – передбачає кілька аспектів 

реалізації цієї форми систематизації законодавства. По-перше, має 
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визначитись система норм права, які треба переробити та включити до 

кодифікованого акта. В основі відбору таких норм містяться галузеві 

критерії та принципи, притаманні упорядкуванню тих відносин, які 

є сферою впливу кодексу. Не останню роль при цьому відіграють принципи 

цього різновиду регулювання, мета (прийняття нового кодексу, його нової 

редакції чи редагування окремих його статей). По-друге, визначивши 

систему норм, що підлягають кодифікації, необхідно ідентифікувати їх 

з врахуванням принципових особливостей. Подібна ідентифікація буде 

основою структурування кодексу на розділи, глави тощо. Крім того, при 

цьому принципові зміни можуть відбутися не лише в самому 

кодифікованому акті, а і у всій предметній системі законодавства. За цих 

умов окремі норми (виходячи із їх значущості) із підзаконних актів можуть 

увійти до окремих розділів кодексу, і навпаки, окремі норми кодексу 

можуть трансформуватися в приписи підзаконного акта (спираючись на 

зменшення їх значущості); 

6) доповнення чи зміни – здійснюється за рахунок виявлених 

у процесі реалізації інших форм систематизації прогалин, колізій, 

відсутності в чинному законодавстві норм, за рахунок яких можна було 

б сформовати збалансовану конструкцію впливу на регулювання 

предметних відносин. Саме тому кодифікація передбачає не лише зміну 

чинних нормативних приписів, але і появу нових норм, які до цього не були 

включені до системи законодавства; 

7) єдина спрямованість – зумовлює реалізацію основної мети 

процесу кодифікації, який має охопити весь регулятивний комплекс, 

об’єднаний предметом правового регулювання. Загальні засади єдності 

кодифікаційного процесу породжують одночасно і певні обмежувальні 

конструкції. Єдність галузевого чи підгалузевого впливу норм кодексу 

формує водночас і певну межу, на якій стикаються різногалузеві норми. 

Треба погодитись з тим, що в разі ігнорування цього принципу кодифікація 

втрачає будь-який сенс, тому що не можна систематизувати елементи, які не 
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пов’язані один з одним [30, с. 40]. Критеріями такої єдності традиційно 

залишаються предмет та метод правового регулювання. 

Використовувати критерій предмета та методу при характеристиці 

цілісності певного кодифікованого акта треба дуже обережно. Ми зараз не 

будемо акцентувати увагу на цілісності предмета галузевого регулювання та 

співвідношенні між внутрішніми складовими галузі права (підгалузі, 

інститути), які обумовлюють кодифікаційні процеси у фінансово-правовому 

регулюванні. Але беззаперечно в цій ситуації треба враховувати чітку 

обумовленість структури законодавства (і кодифікованих актів) системою 

фінансово-правової галузі, наявністю її структурних підрозділів. 

Саме тому нам складно погодитись із твердженням стосовно того, що 

«галузева кодифікація часто є заключним етапом формування нової галузі 

права, свого роду офіційним визнанням самостійності галузі, яка вже 

сформувалася. Прикладом можуть бути чинні … Митний, Податковий та 

деякі інші галузеві кодекси» [30, с. 48]. Ми виходимо з того, що сьогодні 

розвиток суспільних відносин ще не досяг того рівня, коли зруйновано 

цілісність системи фінансово-правової галузі. Податкове право 

є внутрішнім складовим елементом цієї галузі і існує як фінансово-правова 

підгалузь. З огляду на це навряд чи послідовним є висновок про 

регулювання Податковим кодексом України податкових відносин як 

предмета самостійної правової галузі. 

Класифікувати в контексті цього предметну диференціацію сфер 

впливу можна досить детально. Водночас традиційним практично для всіх 

правових галузей є поєднання матеріальних та процедурних норм. Щодо 

цього О.О. Борзунова наголошує: «Найбільш небезпечним з технічної точки 

зору буде змішення в процесі кодифікації матеріальних і процесуальних 

норм. Ці два різних види норм права незмінно належать до різних галузей 

права, один від одного їх відрізняє як предмет, так і метод правового 

регулювання. Тому їх об’єднання в одному нормативно-правовому акті буде 
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грубим порушенням логічної єдності такого акта і дуже зменшить його 

ефективність» [30, с. 40]. 

Нам складно погодитись з подібним твердження через кілька 

обставин. По-перше, навряд чи можна виходити з того, що в основі 

розмежування матеріального та процесуального регулювання лежить метод 

регулювання. Метод публічного регулювання (імперативний) зберігається 

і в кримінальному праві, і в кримінальному процесі, так само як 

приватноправовий метод характеризує матеріальні норми цивільного права 

та цивільно-процесуальні норми. 

По-друге, для такого твердження треба принципово визначитись із 

природою «процесу», співвідношенням процесу та процедури. Навряд чи 

все можна зводити до деліктної природи такого явища. Доцільніше 

пов’язувати його з процедурами поведінки учасників відносин щодо 

реалізації матеріального припису норми. У такій ситуації практично кожна 

матеріальна норма має бути забезпечена, гарантована відповідною 

процедурою. 

По-третє, кардинальне розмежування сьогодні існує лише 

в кримінальному та цивільно-правовому регулюванні, що зовсім не означає 

відсутності цієї проблеми в інших галузях. Можна припустити, що 

законодавче регулювання ще не встигає за інтенсивним розвитком 

суспільних відносин, які формують підстави кардинальної перебудови 

підгалузевих чи галузевих кодексів. Наприклад, і в Податковому кодексі 

України, і в Бюджетному кодексі України акумульована сукупність певних 

процедурних норм (розділ II «Адміністрування податків, зборів, платежів» 

Податкового кодексу України; глави 4, 6–10, 12 Бюджетного кодексу 

України) [191]. Так, сьогодні ще зарано мабуть, наголошувати на 

необхідності прийняття Податкового процесуального кодексу України або 

Бюджетного процесуального кодексу України. Певний баланс щодо 

узгодження матеріального та процесуального регулювання досягнутий 
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у чинних кодифікованих актах, що зовсім не зменшує ефективності їх 

застосування. 

Щодо проблеми перспектив розвитку процесуального чи 

процедурного регулювання хотілося б зупинитися на ній більш детально. 

У цілому можна погодитись з О. О. Борзуновою стосовно того, що 

прийняття Податкового кодексу заклало початок розвитку самостійного 

інституту податкового процесу [30, с. 80]. Водночас вважати, що до 

прийняття податкового кодифікованого акта взагалі не існувало норм, які 

забезпечували б процедурне регулювання податкових відносин, навряд чи 

доцільно. Крім того, складно погодитись із тим, що податковий процес 

зводиться цим автором фактично до регулювання відносин податкового 

контролю та податкової відповідальності [115]. На наш погляд, процедурне 

регулювання податкових відносин виходить за межі виключно деліктних 

відносин та передбачає забезпечення реалізації припису кожної 

матеріальної норми через відповідну податкову процедуру.  

Суперечливою видається і деталізація змісту податкового процесу 

О. О. Борзуновою. Вона характеризує податковий процес як інститут, який 

охоплює податково-процесуальні норми з підготовки проектів податкових 

законів, їх розгляду та затвердження, реалізації здійснення податкового 

контролю та обліку. Крім того, далі вона наголошує, що в рамках 

податкового права податковий процес існує «як правовий інститут, що 

регулює процес підготовки нормативних актів та їх прийняття 

законодавчими органами» [30, с. 81]. І вже як підсумок «у вузькому 

значенні податковий процес треба розглядати як процес реалізації 

податкових норм у практиці діяльності податкових органів» [30, с. 80, 146]. 

Навряд чи з такими висновками можна погодитись. 

По-перше, ми не вважаємо, що інститут податкового процесу 

зводиться до інституту, який охоплює виключно сукупність нормотворчих 

процедур, які регулюють підготовку нормативних актів. Якщо з певними 

застереженнями такий підхід підійшов би до визначення природи 



152 

бюджетного процесу, який охоплює норми, що обумовлюють динаміку 

бюджетних відносин щодо акта про бюджет (розроблення проекту акта, 

обговорення та затвердження його, виконання приписів такого акта, звіт про 

його виконання), то зі змістом податкового процесу це не збігається. 

По-друге, складно погодитись із тим, що навіть у вузькому значенні 

податковий процес зводиться до нормативного забезпечення діяльності 

податкових органів. Процедурне регулювання податкових відносин 

зумовлює вплив на впорядкування поведінки всіх учасників. При цьому 

процедурне регулювання стосується і різних аспектів виконання 

податкового обов’язку зобов’язаними особами. Тобто податково-правове 

регулювання включає як беззаперечну складову й сукупність норм, які 

впорядковують поведінку платників податків та зборів щодо процедур 

податкового обліку (платників та об’єктів), процедур сплати податків та 

зборів, процедур декларування, надання податкової звітності. Саме тому 

інститут податкового процесу має бути спрямований на закріплення 

і деталізацію процедур, які упорядковують поведінку як суб’єктів владних 

повноважень, так і зобов’язаних осіб – платників податків та зборів. 

У широкому розумінні, О. О. Борзунова податковий процес розглядає 

як інститут податкового права, який «об’єднує податково-процесуальні 

норми, що регулюють однорідні податково-процесуальні суспільні 

відносини, котрі утворюють окрему групу, з підготовки проектів 

податкових законів, їх розгляду та затвердження, їх реалізації, здійснення 

податкового контролю, обліку платників податку, притягнення до 

відповідальності та оскарження документів і дій (бездіяльності) податкових 

органів та їхніх посадових осіб» [30, с. 146]. На наш погляд, подібне 

твердження містить ряд положень, які вимагають уточнення. По-перше, 

«однорідні податково-процесуальні суспільні відносин» – конструкція, яка 

поєднує два різні поняття: а) однорідні суспільні відносини, на 

врегулювання яких і спрямовуються податково-процесуальні норми та 

б) податково-процесуальні норми, які вже врегулювали однорідні суспільні 
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відносини. Податково-процесуальні норми, які об’єднані в окремий 

інститут, не можуть бути неоднорідними, а однорідність характеризує саме 

тип суспільних відносин, які ще не врегульовані правовою нормою. По-

друге, навряд чи інститут податкового процесу має включати норми, які 

виражають процедуру законотворчості щодо податкових відносин. На наш 

погляд, процедури щодо прийняття податкових законів не мають 

принципових відмінностей від процедур розробки та прийняття будь-яких 

інших законів, на відміну від спеціальної процедури прийняття бюджетних 

законів. По-третє, складно погодитись із включення до інституту 

податкового процесу норм, які стосуються оскарження документів та дій 

(бездіяльності) податкових органів та їхніх посадових осіб. Подібні 

процедури містять два типи норм. Одні з них характеризують процедури 

оскарження в межах організаційної побудови податкових органів та 

передбачають використання режиму апеляційного адміністративного 

оскарження, інші – обумовлюють специфічний тип оскарження, коли як 

арбітр податкових відносин долучається суд. Останні процедури вже 

виходять за межі податково-правового регулювання та реалізуються 

в межах інституту адміністративного судочинства. 

Сумнівною виглядає і аргументація автора, коли йдеться про 

закріплення основ правотворчої діяльності, яка має проходити виключно на 

законодавчому рівні через посилання на конституційну статтю, якою 

встановлюється обов’язок кожного сплачувати законно встановлені податки 

та збори [30, с. 147]. На наш погляд, межі правотворчості пов’язується 

й іншою конституційною нормою, яка встановлює виключні повноваження 

законодавчого органу (ч. 2 ст. 92 Конституції України) [104]. Конституційні 

ж статті, які закріплюють законодавчо встановлений обов’язок платника, на 

наш погляд, передбачають два аспекти: а) імперативний обов’язок платника 

щодо сплати податків та зборів, звітності щодо цього; б) чіткий критерій 

обмеження виконання податкового обов’язку, який має стосуватися сплати 

лише тих податків та зборів, які закріплені законом. 
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2.3. Техніка кодифікації фінансового законодавства 

Сьогодні існують різні підходи до визначення змісту поняття 

«кодифікація». Саме ж поняття «кодифікація» було інтегровано в науковий 

обіг у ХІХ ст. І. Бентамом. Так, у словниках кодифікація визначається як 

термін, який походить від слів латинських слів «codех» та «facere», що 

означає створення зведеного нормативного акта. Змістовно ж кодифікація 

означає систематизацію національних нормативно-правових актів на основі 

галузевого критерію в поєднанні із ревізією старих нормативних актів [266, 

с. 239]. 

У правовій науці також є різновекторні підходи до визначення змісту 

досліджуваного терміна. В. К. Грищук розглядає кодифікацію крізь призму 

дихотомічного підходу: 1) кодифікація являє собою самостійну наукову 

галузь, розвиток якої відбувається на емпіричному рівні; 2) кодифікація – це 

специфічна форма нормотворчої діяльності, яка реалізується на 

доктринальна-обумовленій основі [62, с. 24]. 

Різноаспектний підхід до визначення змісту поняття «кодифікація» 

пропонує О. М. Іодковський. Так, науковець визначає два погляди до 

розуміння поняття «кодифікація»: вузький та широкий. Згідно з першим, 

кодифікація являє собою техніко-юридичне опрацювання та послідовне 

упорядкування нормативного масиву. Що ж стосується другого, то 

відповідно до нього кодифікація являє собою переробку, доповнення 

чинних законів, трансформація таких нормативних актів з метою 

забезпечення послідовного регулювання суспільних відносин. Як зазначав 

вчений, кодифікаційна діяльність може провадитися у двох векторіальних 

напрямках. 

Коли йдеться про перший напрямок, то тут потрібно розуміти, що 

мета кодифікації – забезпечити систематичну обробку чинних нормативно-

правових актів задля їхньої заміни новостворений акт (статут, кодекс), що 

регламентує певну однорідну сферу відносин. Саме перший напрямок, на 

переконання науковця, і є власне кодифікацією. 
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Що стосується другого напрямку кодифікаційної діяльності, то вона 

виявляється у систематизації або ж інкорпорації нормативного матеріалу. За 

відповідного підходу кодифікація полягає в упорядкуванні та 

систематизації нормативних положень задля усунення колізій, прогалин 

у правовому регулюванні та загалом має своїм завданням забезпечити якісні 

зміни у нормативному регулюванні конкретної сфери суспільних 

відносин [82, с. 30]. Важливо зазначити, що така кодифікація може 

отримати офіційний характер тільки після санкціонування її результатів 

уповноваженими на це суб’єктами нормотворчої діяльності [82, с. 29]. 

Взагалі потрібно зауважити, що нормотворча діяльність у сфері кодифікації 

з процедурного погляду не має жодних особливостей. Тобто кодекси 

приймаються в тому ж самому порядку, що й інші законодавчі акти. 

Багатоаспектність проблем з’ясуванням природи техніки кодифікації 

пов’язується з обранням принципового підходу як до розуміння, так і до 

реалізації цього процесу. По-перше, технічні аспекти кодифікації можуть 

уособлювати деталізацію концептуальних теоретичних конструкцій, які 

набувають форми системної організації правових норм і об’єднуються 

в кодифікованому акті. Тобто в такому разі процес кодифікації є продуктом 

реалізації теоретичних концепцій щодо регулювання певного кола 

суспільних відносин. По-друге, кодифікаційні процеси можуть 

реалізовуватись емпіричним шляхом через узагальнення певних практичних 

надбань та залучення як кодифікаційних орієнтирів певних життєвих 

випадків та обставин. 

Кожен із підходів має як переваги, так і недоліки. Орієнтація 

виключно на теоретичні конструкції може не враховувати низки аспектів, 

які характерні для швидких змін, що відображають практичний розвиток 

відносин. Акцент на методологічному моделюванні кодифікаційного акта 

може використовувати норми-гасла, які будуть виражати короткочасні 

інтереси певних політичних груп та призводити не до правової 

визначеності, а до колізійної норми застосування. Саме тому, на наш 
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погляд, техніка кодифікації має передбачати діалектичне поєднання цих 

двох підходів. Методологічне обґрунтування системної побудови 

кодифікованого акта, його структури, послідовності розташування норм, 

вичерпного переліку статей мають формувати доктринальний теоретичний 

підхід до побудови цього акта. Водночас змістовне наповнення кожної 

статті має враховувати та будуватись на узагальненні практичного 

нормозастосування, врахуванні судової практики, яка склалася на цей час. 

Саме тому вважаємо не лише за доцільне, а й за необхідне аби кодексу 

передувала концепція реформування відповідної галузі законодавства. Така 

концепція має містити основні методологічні підходи до реформування 

галузевого законодавства, принципи, на яких це здійснюється, та 

завершуватись визначенням структури кодексу з вичерпним переліком його 

частин, розділів та статей. 

Виважене та збалансоване реформування фінансового законодавства 

зумовлюється ефективним використанням юридичної техніки. 

Характеристика її як сукупності інструментів, що спричиняють змістовні 

перетворення в законодавчому регулюванні, передбачає аналіз цього явища 

в широкому та вузькому розумінні. Широкий підхід до з’ясування природи 

юридичної техніки фактично ототожнює її з реформування права 

в цілому [160, с. 30-31; 1, с. 125], тоді як вузький – акцентує увагу на зміні 

лише законодавства [46, с. 70; 76, с. 5-11], що відбувається шляхом 

використання відповідних елементів юридичної техніки. 

Певні зауваження викликає підхід О. О. Борзунової, яка наголошує, 

що «юридична техніка повинна мати полем свого застосування всю 

юридичну практику, а не тільки окремі її складові, і повинна бути 

вбудована до всіх рівнів та сфер функціонування права» [30, с. 154]. 

Передусім, не зрозуміло, що автор має на увазі під дуже узагальненим 

поняттям «юридична практика». Воно нагадує певне гасло, при застосуванні 

якого навряд чи буде можливим сформувати реальну правову конструкцію 

застосування методів юридичної техніки. Крім того, на стільки 
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ж приблизним виглядає виокремлення «сфер функціонування права». Воно 

може пов’язуватись як із галузевою диференціацією, так і з деталізацією 

правотворчості та правозастосування. 

Юридична техніка навряд чи збігається з формальними процедурами 

прийняття норм кодифікованих актів. Підсумком реалізації подібних 

процедур дійсно є поява норми, яка регулює предметні відносини. Але до 

цього моменту відбувається активне обговорення перспектив її реалізації, 

ефективність впливу на поведінку учасників відносин. Водночас не можна 

юридичну техніку пов’язувати виключно з законотворчими процесами. 

С.С. Алексєєв досліджуючи місце юридичної техніки у сфері 

правозастосування, поширює її реалізацію як на розробку законів 

(підзаконних актів), так й індивідуальних правових актів [2, с. 143]. 

Сукупність прийомів та методів, які використовуються як засобі юридичної 

техніки, значно ширша, аніж засоби безпосередніх законотворчих процедур. 

Досліджуючи різні аспекти застосування юридичної техніки при розробці 

кримінального та кримінального процесуального законодавства, 

Л.Л. Кругліков вважав необґрунтованим ототожнення законодавчої та 

юридичної техніки [113, с. 3]. При цьому він звертає увагу на більш широку 

сферу реалізації юридичної техніки, яка охоплює вироблення не тільки 

законодавчих приписів, а й норм підзаконних актів. Крім того, юридична 

техніка обумовлює відповідні процеси не лише у сфері правотворчості, а й 

правозастосування. 

На наш погляд, характеристика юридичної техніки має збігатися 

з врахування всіх тенденцій та результатів правотворчої діяльності. 

Правотворча юридична техніка охоплює «як розробку рішень за змістом, 

так і розробку рішень, які зазвичай називають рішеннями технічного 

порядку. Інакше кажучи, вона охоплює і операції з підготовки правових 

норм у розумінні їхньої природи, їхнього змісту, і операції, за допомогою 

яких рішення набувають своєї специфічної форми вираження» [166, с. 138]. 

Таким чином, юридична техніка поєднує як розробку матеріальних 
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приписів, які спрямовані на регулювання відповідних галузевих відносин, 

так стосується і процедурних норм, за допомогою яких такі матеріальні 

приписи не лише набувають чинності, а й беззаперечно реалізуються 

в режимі правозастосування. 

Характеристика юридичної техніки як сукупності методів, на підставі 

реалізації яких з’являються відповідні норми, має враховувати і відповідну 

передумову, без якої ані правотворчі, ані законотворчі процедури навряд чи 

можуть відбутися. Йдеться про наявність певних наукових розробок, 

доктринальних положень розуміння змісту правової норми. Тобто реалізація 

правотворчих процедур має виходити із того, що розуміють під тим чи 

іншим правовим приписом, яке правило обов’язкової поведінки ми маємо 

закріпити як правову норму. 

Сучасні тенденції аналізу змісту правового регулювання в цілому 

приводить до вироблення підстав поєднання різних правових систем. 

У контексті впливу англо-американського права на традиційну романо-

германську правову систему активно обговорюється характеристика 

судового прецеденту як джерела права. Виходячи з цього, аргументується 

погляд, що юридичну техніку не треба пов’язувати з процесом 

правотворчості, а зводити загалом до певних фахових навичок юристів, які 

реалізуються на стадії правозастосування [278, с. 297-298]. 

Дослідження змісту поняття юридичної техніки об’єктивно зумовлює 

і деталізацію підстав її класифікації. До видів юридичної техніки належать: 

законодавча (правотворча) техніка; техніка систематизації нормативних 

актів; техніка обліку нормативних актів; техніка індивідуальних актів [172, 

с. 367-368]. Доцільно було б у контексті цього деталізувати підставу 

подібної класифікації. На наш погляд, техніку обліку нормативних актів 

можна включити до техніки їхньої систематизації, бо облік є однією із 

найпростіших форм систематизації законодавства. Крім того, 

систематизація нормативних актів може збігатися із законодавчою 

технікою, якщо виходити з того, що вона охоплює не лише народження 
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законодавчого припису, а і його реформування. Класифікація видів 

юридичної техніки відбувається і за типами правових актів, змістом 

технічних прийомів та засобів тощо  [2, с. 143-152; 172, с. 344-345]. 

Аналізуючи природу кодифікації, не можна не враховувати разом із її 

регулятивним призначенням також пізнавальну функцію. Узгодження 

сукупності законодавчих норм, вираження їх у зрозумілішій редакції, 

формування збалансованої структури кодифікованого акту створює умови 

для більш чіткого розуміння законодавчих приписів користувачами 

правових норм. Системне вираження нормативних приписів, які містяться 

в одному кодифікованому акті, приходить на зміну вирішенню проблеми 

пошуку норм, що зумовлюють одна одну в цілій низці законів. 

Реформування системи законодавства у формі систематизації 

характеризується не лише поверховим корегуванням законодавчих 

приписів. Г.Ф. Шершеневич наголошував: «Тут йдеться не тільки про нову 

форму, а й про новий зміст: старі закони замінюються новими, колишні 

прогалини заповнюються, протиріччя, що накопилися, долаються. Якщо 

навіть значна частина буде запозиченою із законодавства, що склалося 

історично, все ж таки кодекс являє собою новий закон» [312, с. 422]. 

З огляду на це хотілося б звернути увагу на певну постійність процесу 

кодифікації. Навряд чи можна погодитись з тим, що «в процесі кодифікації 

в одному новому кодифікованому акті об’єднуються всі нормативно-правові 

приписи масиву законодавства, що систематизується» [30, с. 34]. Ми 

виходимо з того, що процес кодифікації не закінчується прийняттям 

кодексу. Це є лише певним проміжним етапом, бо кодифікований закон не 

може бути ідеальним та сталим протягом тривалого періоду часу, 

а потребує й певних змін. Саме тому кодифікація передбачає не лише 

прийняття нового кодифікованого акта, але може виражатися і в прийнятті 

нової редакції чинного кодексу. Стосовно цього С.Л. Зівс звертав увагу на 

те, що «дуже часто прийняття нових нормативних актів (передусім великих 

законодавчих актів) само вже переплітається з кодифікаційною 
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діяльністю» [79, с. 194]. Подібна діяльність гарантує реалізацію системного 

підходу в упорядкуванні фінансового законодавства, що обумовлюється: 

цілісною системою джерел фінансового права та зворотнім впливом 

процесів систематизації на такі джерела [130, с. 591]. Це спричиняє не лише 

до корегування форми такого джерела, а й до зміни змісту, місця в системі 

форм правотворчості держави. 

Кодифікація виступає такою формою правотворчості, в умовах якої 

узагальнення чинного регулювання об’єктивно доповнюється 

встановленням нових норм, які відображають реальний стан наявних 

предметних суспільних відносин. У результаті кодифікації як форми 

удосконалення законодавства по суті з’являється новий системний 

законодавчий акт, який характеризується як стабільністю змісту, так 

і стабільністю існування. Такий акт (найчастіше кодекс) характеризується 

низкою рис: 1) містить норми, які спрямовані на регулювання найбільш 

важливих предметних відносин; 2) є зведеним актом, який системно та 

узгоджено пов’язує в єдину сукупність норми, які впливають на 

регулювання відповідної сфери суспільних відносин; 3) характеризується 

тривалим періодом дії; 4) сфера впливу норм, які об’єднані в кодексі, 

залежить від структурування як системи законодавства в цілому, так 

і системи галузевого законодавства; 5) має значний обсяг, який зумовлює 

складну структуру (частини, розділи, глави). 

Кодифікація як форма систематизації має цілу низку переваг проти 

інших форм [130, с. 591]. По-перше, за рахунок динамічного характеру 

кодифікації гарантується узгоджений розвиток фінансового законодавства 

в цілому. По-друге, раціональний характер систематизації обумовлює 

видалення із системи законодавчих приписів застарілих, суперечливих 

норм. По-третє, у процесі систематизації суспільні відносини, які 

є предметом впливу кодифікованого акта, охоплюються найбільш повно. 

По-четверте, єдність принципів, які характеризують фінансово-правове 
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регулювання, зумовлюють узгодженість принципів побудови як системи 

фінансово-правової галузі, так і похідного від неї кодифікованого акта. 

Реалізуючи подібні реформаційні процеси щодо узгодження 

законодавчих норм та деталізації приписів, що регулюють обіг публічних 

коштів, знов-таки треба зробити акцент на збалансованому та виваженому 

застосуванні прийомів юридичної техніки [30, с. 155-165]. Система цих 

прийомів включає сукупність засобів корегування законодавства, які мають 

як загальні, так і специфічні галузеві чи підгалузеві варіанти впливу на 

поведінку суб’єктів правовідносин. Аналіз системи методів юридичної 

техніки дозволяє виокремити їхні різновиди: 

1. Засоби формалізації нормативних приписів. Йдеться про 

закріплення вичерпного переліку форм законодавчих актів, які становлять 

систему предметного регулювання, яка спрямовується на упорядкування 

відповідних відносин. І Бюджетний кодекс України, і Податковий кодекс 

України саме таким чином закріплюють перелік форм законодавчих актів, 

які крім кодексу забезпечують бюджетне чи податкове регулювання. Так, 

відповідно до ст. 4 Бюджетного кодексу України бюджетне законодавство 

складається з: Конституції України; цього Кодексу; закону про Державний 

бюджет України; інших законів, що регулюють бюджетні відносини; 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на 

підставі і на виконання цього Кодексу, та інших законів України, 

передбачених пунктами 3 та 4 цієї частини статті; нормативно-правових 

актів органів виконавчої влади, інших законів України та нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України; рішень органів Автономної 

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування. [36] 

На подібних засадах ґрунтується і підхід законодавця щодо 

формалізації засобів юридичної техніки в регулюванні податкових 

відносин. Податкове законодавство України, згідно зі ст. 3 Податкового 

кодексу, складається з Конституції України; цього Кодексу; Митного 
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кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині 

регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням 

митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України; 

чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; 

нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання 

Податкового кодексу України та законів з питань митної справи; рішень 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування з питань місцевих податків та зборів. [191] 

Важливо мати на увазі, що формалізація, зовнішнє оформлення цих 

актів не характеризує статичність врегулювання кодифікаційних процесів 

при систематизації фінансового законодавства. Необхідно враховувати 

найменше дві обставини. По-перше, структурування предметних систем 

законодавства має відбивати чіткість та узгодженість у розподіленні та 

делегуванні повноважень органів, компетенція яких стоїть за кожним із 

типів актів. По-друге, подібні системи мають враховуватись на 

особливостях процедур, як появи цих актів, так і їх реалізації. У першому 

випадку йдеться про специфічні процедури набуття чинності таким актом. 

У бюджетному регулюванні можна послатися на специфічну процедуру 

виключно для бюджетного регулювання, яка пов’язана із розробкою 

проекту бюджету та прийняттям законів України про Державний бюджет, 

що має відбуватися в трьох читаннях. У контексті податкового регулювання 

специфічністю відрізняються як повноваження, так і процедура уведення 

місцевих податків та зборів. З одного боку, до місцевих податків та зборів 

ми можемо віднести виключно ті, які закріплені в ст. 10 Податкового 

кодексу України, тобто ті, які встановлені Верховною Радою України. Але 

обов’язок щодо сплати місцевих податків та зборів виникає лише при 

набранні чинності рішення місцевої ради, яким уводиться відповідний 

платіж, хоча конструкція (правовий механізм) відповідного місцевого 
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податку чи збору має базуватися на нормах розділу XII «Місцеві податки 

і збори» Податкового кодексу України [191]. 

При формалізації засобів юридичної техніки треба враховувати дві 

межі: 

а) міжгалузеву, коли йдеться про узгодження різних предметних 

законодавств та включення до сукупності предметних законодавчих актів 

таких, які спрямовані переважно на регулювання інших предметних 

відносин. При регулюванні податкових відносин йдеться про таку складову 

системи податкового законодавства, як Митний кодекс України. Сферою 

його впливу є відносини, пов’язані з митною справою. Відповідно до ст. 7 

Митного кодексу України зміст митної справи пов’язується із 

встановленням порядку і умов переміщення товарів через митний кордон 

України, їх митного контролю та митного оформлення, застосуванням 

механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, справлянням митних платежів, веденням митної статистики, 

обміном митною інформацією, веденням Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності, здійсненням відповідно до закону 

державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну 

територію України, запобіганням та протидією контрабанді, боротьбі 

з порушеннями митних правил, організації і забезпеченням діяльності 

митних органів та інших заходів, спрямованих на реалізацію державної 

митної політики [155]. Водночас законодавець чітко обумовлює межу 

узгодження податкового та митного законодавства, коли, визначивши склад 

законодавства України з питань митної справи, наголошує, що відносини, 

пов’язані зі справлянням митних платежів, регулюються Митним Кодексом 

України, Податковим кодексом України та іншими законами України 

з питань оподаткування (ч. 2 ст. 1 Митного кодексу України) [155]; 

б) міжджерельну, що обумовлює узгодження різних джерел права при 

регулюванні бюджетних та податкових відносин. У контексті цього до 

бюджетного і податковго законодавства традиційно належать міжнародні 
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договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

Водночас такий єдиний підхід зовсім не означає єдності в характері 

узгодження. Якщо при регулюванні податкових відносин закріплюється 

традиційна конструкція переважання норм міжнародного договору над 

національним законом, то в бюджетному регулюванні закріплюється інша 

конструкція. Йдеться не про переважання норм міжнародного договору, 

а про обов’язковість одночасного подання на ратифікацію міжнародного 

договору України, виконання якого потребує прийняття нових або внесення 

змін до чинних законів України, що регулюють бюджетні відносини, 

проекти таких законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України 

разом з проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно. [36] 

2. Засоби структуризації законодавчих актів. Здійснюючи 

кодифікаційні процеси врегулювання податкових та бюджетних відносин, 

можна виокремити кілька загальних вимог. По-перше, це наявність 

традиційного та збалансованого структурування кодифікованого акта: 

розділ – глава – стаття. Дискусійною залишається проблема необхідності чи 

недоцільності розподілення структурних частин кодексів, які регулюють 

публічну фінансову діяльність на Загальну та Особливу частини. Сучасний 

стан кодифікованого законодавства в цій сфері характеризується відмовою 

від такого розподілення. По-друге, наявність у таких актах засадничих 

розділів «Загальні положення». Так, і в Бюджетному кодексі України, і в 

Податковому кодексі України з таких розділів починається акт. Фактично 

подібне структурування саме і відбило зникнення Загальної частини в цих 

кодексах. По-третє, логіка побудови нормативних приписів, основою якої 

є традиційний підхід до розмежування гіпотези, диспозиції, санкції. По-

четверте, наявність певного глосарію, термінологічного апарату, на зміст 

якого мають спиратися при регулюванні бюджетних та податкових відносин 

(ст. 2 Бюджетного кодексу України, ст. 14 Податкового кодексу 

України) [36, 191]. 
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Стосовно останнього хотілося б звернути увагу на дискусію, що 

точиться навколо реалізації цих прийомів юридичної техніки. 

Ю.О. Тихомиров наполягає на тому, що кожна галузь законодавства має 

надавати самостійне визначення юридичних термінів, які використовують 

у різних галузях законодавства [284, с. 14]. Іншу думку відстоює 

О.О. Борзунова [30, с. 161]. Ми виходимо з того, що закріплення 

термінологічного апарату в кодексах має поєднувати дві тенденції. З одного 

боку, категоріальний апарат предметного кодексу має відбивати традиційні 

правові конструкції (юридична особа, фізична особа тощо), що в певному 

сенсі сформує засади узгодженості з іншими галузями права та забезпечить 

єдність у функціонуванні правової системи в цілому. З другого боку, 

предметна специфічність глосарію має виражатися в: а) закріпленні понять, 

які притаманні виключно цій сфері регулювання (бюджет, трасферт, 

податок, бюджетне відшкодування тощо); б) деталізації (редагуванні) 

традиційних категорій, але тих, які в податковому чи бюджетному 

регулюванні набувають принципових особливостей, що має відбиватися 

в уточненні редакції інших предметних законодавств. 

3. Наявність забезпечувальних актів. Цей метод юридичної техніки 

забезпечує збалансованість всієї системи законодавства, коли законодавчі 

акти, які є елементами предметної системи законодавства, розподіляються 

за рівнями субпідрядності. Тобто за цих умов система законодавства 

формується переважно, враховуючи рівень юридичної сили актів з гори до 

низу. Застосування подібного методу юридичної техніки має враховувати 

кілька обов’язкових умов. По-перше, і зміст, і прийняття відповідного 

законодавчого акта має чітко відбивати та збігатися з повноваженнями 

органу, який його прийняв. По-друге, видання відповідного акта має 

збігатися як із місцем, так і з формую, яку йому відведено в системі 

законодавства. Тобто акт, розташований на нижчому рівні предметної 

системи законодавства, забезпечує та деталізує приписи акта, який 

розташований вище за нього. Специфічна природа є характерною для 
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інтерпретаційних актів, які деталізують розуміння та умови застосування 

приписів, що містяться в нормах законів та підзаконних актів. 

4. Правила набуття чинності актів, які регулюють обіг публічних 

фінансів. Не розглядаючи детально подібні процеси, хотілося б лише 

наголосити на врахуванні в системі методів юридичної техніки 

принциповості розмежування загального порядку набуття чинності норм та 

особливого порядку, який найчастіше стосується внесення термінових змін 

до Бюджетного кодексу України чи Податкового кодексу України. 

Оцінюючи процес кодифікації як системну діяльність у теорії права, 

виокремлюють кілька різновидів кодифікації [260, с. 46]. По-перше, йдеться 

про загальну кодифікацію, яка обумовлює, з одного боку, прийняття 

кодифікованих актів з основних галузей законодавства, а з другого боку, 

об’єднання таких актів в єдиний з метою прийняття «кодексу кодексів». 

Подібна пропозиція не є новою і вона детально обговорювалася, починаючи 

з XVII ст. (на чому ми зупинимося нижче), але глобальної підтримки не 

отримала. По-друге, галузева кодифікація, яка обумовлює охоплення 

в одному кодифікованому акті всієї сукупності законодавчих норм окремої 

галузі права (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс тощо), що для 

фінансово-правової галузі навряд чи може бути перспективним, і ми 

спробуємо аргументувати це нижче. По-третє, спеціальна кодифікація 

передбачає об’єднання в єдиному кодифікованому акті законодавчих норм 

окремих інститутів чи підгалузей. У системі фінансового законодавства цей 

різновид кодифікації набув принципового вираження, що спричинило появу 

Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. 

Залежно від методу, яким здійснюється процес кодифікації, 

концептуальні зміни відповідного галузевого законодавства можуть 

набувати форму кодифікації-компіляції та кодифікації-реформи [86, с. 289-

310]. У першому випадку йдеться про систематизацію чинних законодавчих 

норм шляхом їхньої акумуляції та розташування в певному логічному 

порядку. Змістовної трансформації в цьому разі, законодавчи норми не 
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набувають. При кодифікації-реформі змінюється не лише формальний 

аспект чинної системи законодавства, але відбувається і змістовне її 

перетворення. Тобто йдеться, як про запровадження нових підходів щодо 

структурування, узгодження окремих законодавчих інститутів, так і про 

принципове корегування змісту нормативних приписів. Останнє передбачає 

як появу нових законодавчих норм, регулювання яких спрямовано на нові 

суспільні відносини або принципово реформовані відносини, що існували 

і раніше, так і змістовне перетворення тих законодавчих норм, які існували 

в попередній період. 

Орієнтація на один із двох вищевказаних методів може залежати від 

низки підстав: 

а) побудови системи законодавства та співвідношення між 

законодавчими актами, які формують різні щаблі системи (закони, укази, 

постанови тощо). У цій ситуації кодифікація-реформа може бути 

відтермінована чи відкладена через перенос навантаження з норм законів на 

рівень підзаконних актів, або навіть надання окремому різновиду 

підзаконного акта юридичної сили закону. 

Декрети Кабінету Міністрів України, які приймалися в 1992–1993 рр., 

є класичним прикладом делегованого законодавства. Так, відповідні 

нормативно-правові акти приймалися Кабінетом Міністрів України на 

підставі Закону України «Про тимчасове зупинення повноважень Верховної 

Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, 

і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7–4 статті 1145 

Конституції України» від 18 листопада 1992 р. № 2796-ХІІ. При цьому 

важливо зазначити, що делегування законодавчих повноважень (у вузькому 

значенні цього терміна) здійснювалося на темпорально обмежений період – 

строком на шість місяців. 

За увесь період делегування законодавчих повноважень Кабінет 

Міністрів України прийняв 83 декрети. Серед них були й декрети, 

присвячені регулюванню фінансово-правових відносин. До декретів, які 
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визначали окремі аспекти регулювання фінансово-правових відносин, 

належали: Декрет Кабінету Міністрів України «Про порядок здійснення 

розрахунків у іноземній валюті» від 19 лютого 1993 р. № 17-93; Декрет 

Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф України» від 11 

січня 1993 р. № 3-93; Декрет Кабінету Міністрів України «Про стягнення не 

внесених у строк податків і неподаткових платежів» від 21 січня 1993 р. 

№ 8-93; Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93 тощо; 

б) суб’єкта, який ініціює кодифікаційний процес. У разі, коли йдеться 

про ініціативу Верховної Ради України, за якою майорить відповідна 

реформаційна тенденція, обирається кодифікація-реформа. За ініціативи 

виконавчої влади виокремлюється практична значущість зміни системи 

законодавства, перевага може бути віддана кодифікації-компіляції. У цій 

ситуації, зміни кодифікованого акта можуть торкатися деталізації різних 

аспектів делегування повноважень виконавчим органам; 

в) мети, яка стоїть перед початком процесу кодифікації. У разі, коли 

йдеться про раціональне упорядкування чинних законодавчих норм без 

принципового змісту, перевага надається кодифікації-компіляції. При 

кодифікації-реформі йдеться про законодавче відображення принципової 

зміни соціально-політичних аспектів, трансформацію суспільних відносин 

у нових умовах. Зрозуміло, що остання обставина відображається в появі 

кодифікованого акта, який приходить на зміну законодавству, що не 

містило у своєму складі кодифікованого закону. Водночас не хотілося б, аби 

склалася думка, що зміни в чинному кодифікованому акті відображають 

спрощений підхід, пов’язаний із кодифікацією-компіляцією. Кодифікацією-

реформою можна вважати і прийняття нової редакції чинного 

кодифікованого акта. 

Бюджетний кодекс України як єдиний кодифікований нормативно-

правовий акт України мав дві основні редакції. Так, прийнято Бюджетний 

кодекс України було у 2001 р. Фактично Бюджетний кодекс України 



169 

прийшов на заміну некодифікованому нормативно-правовому акту, який 

визначав основи регулювання бюджетних відносин – Закону України «Про 

бюджетну систему України», що був прийнятий ще в 1990 р. Саме перша 

редакція Бюджетного кодексу України вирізнялася чітким структуруванням  

на Загальну та Особливу частини. 

Друга редакція Бюджетного кодексу України була прийнята у 2010 р. 

(діє з 1 січня 2011 р.). Порівнюючи з першою редакцією Бюджетного 

кодексу України, друга редакція відступає від канонів кодифікаційної 

техніки, що виявляється у відсутності його структурування на Загальну та 

Особливу частини. Такий підхід нормотворця навряд чи можна назвати 

послідовним, адже в другій редакції Бюджетного кодексу України, а саме 

в главах 1 та 2, також можна визначити наявність загальних положень, які 

було б цілком логічно виокремити в Загальну частину цього кодифікованого 

нормативно-правового акта. Проте таке структурування Бюджетного 

кодексу України від 2010 р. законодавцем не було здійснено. 

Навряд чи буде послідовним принципово розмежовувати ці два 

методи кодифікації. Не можна вважати, що вони існують незалежно одне 

від одного та застосування одного методу виключає використання другого. 

Якщо розглядати процес кодифікації як цілісну конструкцію, то зрозуміло, 

що певне накопичення, формальні зміни законодавчих приписів у режимі 

компіляції готують підстави для принципового перетворення всього 

законодавчого масиву. Компіляція передбачає існування вже певної 

сукупності законодавчих норм, бо в іншому разі узгоджувати не буде чого. 

Тоді як кодифікація-реформа може відбуватися і бути моментом відліку, 

уособлюючи відповідний інституційний чи галузевий кодифікований акт як 

початок законодавчого регулювання предметних відносин. Це саме і готує 

підстави та спричиняє реформи кодифікації і, відповідно, появу або нового 

кодексу, або нової редакції вже наявного кодифікованого акта. «У такому 

ракурсі кодифікація-компіляція може перетворюватись на щось на кшталт 

діагностики стану чинного права, що дозволяє пізніше позбавитись наявних 
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вад та забезпечити належний «контроль за кодексами»» [86, с. 294]. 

Зрозуміло, що в такому разі, кодифікація потребує значно менше часу. 

Збалансоване використання компіляції та реформи формує об’єктивні 

підстави для досягнення правової визначеності. За цих умов компіляція 

дозволяє підійти до визначення проблемних питань, напрямків, що 

вимагають реформування, а вже на стадії кодифікації-реформи обрати та 

досягти найдосконалішої форми законодавчого припису. Треба мати на 

увазі, що «досконалість» у цьому разі є дуже умовною. Ця умовність 

полягає в тому, що законодавцю відкриваються два шляхи: перший – 

реформування відносин, які розташовані на кордоні з кодифікованими 

відносинами та представляють інші галузі або інститути; другий – 

реформування вже реформованих відносин, тобто внесення змін до 

кодифікованого акта через доволі нетривалий період часу. 

Аналізуючи суб’єктний склад процесу кодифікації, доцільно, на наш 

погляд, поділити їх на дві групи: 

1. Суб’єкти, які розробляють та приймають кодекси. «Повноваження 

щодо проведення кодифікації має лише орган, до чиєї компетенції належить 

прийняття таких актів або в крайньому разі набуття ними нової правової 

форми» [86, с. 311]. Зрозуміло, що, акцентуючи на цьому увагу, Р. Кабріяк 

наголошує, що йдеться виключно про офіційну кодифікацію. Саме стосовно 

неї таке повноваження раніше належало монарху, пізніше парламенту чи 

уряду. При цьому треба чітко розмежовувати повноваження щодо розробки 

(складання) та повноваження щодо прийняття кодифікованого акта. 

У першому випадку повноваження щодо розробки, напрацювання 

кодифікаційних норм фактично не визначаються. Так, може бути 

призначено відповідний орган, який має організовувати цю роботу чи 

гарантувати появу проекту кодексу (Кабінет Міністрів України, профільне 

міністерство тощо). Ним до такої робочої групи може бути залучено широке 

коло фахівців як науковців, так і практиків. Поєднання узгоджених, але все 

ж таки різних профілів знань та фаху саме і формує підстави появи якісного 
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кодифікованого акта. В другому випадку, абсолютно виключено 

розбіжність або багатовекторність суб’єктів повноваження щодо прийняття 

кодексу. Надання кодифікованому акту юридичної сили є виключним 

повноваження органу, за яким закріплено прийняття законів, особливості 

чого визначаються відповідно до ст. 92 Конституції України [104]. 

Спираючись на ст. 92 Конституції України, можна виокремити такі 

типи приписів, що регулюють кодифікаційні процеси в розумінні 

фінансово-правового регулювання: 

1) підгалузеві чи інституційні фінансово-правові аспекти, що 

регулюють спрямованість фінансово-правового впливу на предметні 

суспільні відносини (Державний бюджет України і бюджетна система 

України; система оподаткування, податки і збори); 

2) загальні галузеві фінансово-правові аспекти регулювання (засади 

створення й 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); 

3) особливості регулювання, що стосується обігу публічних грошових 

коштів, але відбуваються на межі з іншими галузями права: а) при 

справлянні обов’язкових платежів щодо соціального страхування та 

пенсійного забезпечення (основи соціального захисту, форми і види 

пенсійного забезпечення); б) при обґрунтуванні правової природи 

справляння податків при вилученні коштів із приватної власності на 

рахунок територіальних громад та держави (правовий режим власності); 

в) при визначенні юрисдикцій розгляду спорів за участі суб’єкта владних 

повноважень, при розв’язанні податкових спорів та деталізації повноважень 

контролюючих органів щодо додержання законності при обігу публічних 

грошей (судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи; 

організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового 
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розслідування, органів і установ виконання покарань; порядок виконання 

судових рішень; засади організації та діяльності адвокатури); г) при 

встановлені спеціальних режимів оподаткування та обігу публічних коштів 

у розумінні предмета фінансово-правового регулювання (порядок утворення 

і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний 

чи міграційний режим, відмінний від загального). 

З огляду на це необхідно звернути увагу на дві проблеми. По-перше, 

коли подібне повноваження з законотворчої гілки передається на виконавчу. 

У контексті цього доречно згадати ситуацію з розвитком законодавчого 

регулювання в Україні на межі 1992–1993 рр. Цей етап розвитку держави 

характеризувався нестабільністю економічної ситуації, наявністю багатьох 

проблем інфляційного, пропорційного характеру тощо. Ці обставини 

вимагали нетрадиційного підходу як до процесів законотворчості, так 

і взагалі до системи фінансового законодавства. Плинність розвитку 

суспільних відносин, інтенсивність змін, на які мала реагувати законотворча 

діяльність, вимагали нетрадиційних підходів та нових форм. Традиційні 

процедури законотворчості, в межах яких Верховна Рада України мала 

здійснювати повноваження щодо прийняття законів, не збігалися 

з реальними вимогами часу та інтенсивністю змін суспільних відносин. Цим 

була обумовлена передача функції законотворчості Кабінету Міністрів 

України, якому було делеговано право прийняття актів, які за юридичною 

силою дорівнювали закону. 

З метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із здійсненням 

ринкової реформи, Верховна Рада України Законом України «Про 

тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати 

декрети в сфері законодавчого регулювання» [225] делегувала Кабінету 

Міністрів України тимчасово видавати декрети у сфері законодавчого 

регулювання. Термін реалізації такого повноваження Кабінету Міністрів 

України передбачав два типи обмежень: а) за строком – до 21 травня 

1993 р.; б) за сферою регулювання – такі повноваження мали стосуватися 
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лише питань, які були передбачені п. 13 ст. 97 Конституції України 

і стосувались відносин власності, підприємницької діяльності, соціального 

і культурного розвитку, державної, митної, науково-технічної політики, 

кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної політики оплати 

праці і ціноутворення. 

Кардинальна реформа побудови системи законодавства повною мірою 

відбилася і на фінансовому законодавстві. 26 грудня 1992 р. було прийнято 

низку декретів Кабінету Міністрів України, які регулювали податкові 

відносини [216; 203; 218; 217]. На початку 1993 р. подібні акти закріпили 

вихідні засади регулювання місцевих податків та зборів [214], обігу 

валютних цінностей [221] тощо. При цьому хотілося б звернути увагу на 

кілька моментів. Передусім, декрети за юридичною силою дійсно вийшли 

на рівень закону. За цей період було прийнято лише один закон, бо 

повноваження щодо затвердження Державного бюджету України було і є 

виключним для Верховної Ради України, яке вона не має право делегувати 

(ч. 2 ст. 92 Конституції України) [104]. Крім того, в подальшому після 

сплину терміну такого повноваження Кабінету Міністрів України зміни до 

декретів вносились законами України. І нарешті, ідея внесення «декретних» 

змін до системи законодавчих актів на нетривалий термін принципово 

змінилась, і декрети Кабінету Міністрів України як змістовні складові 

системи фінансового законодавства проіснували доволі тривалий час. 

Наприклад, Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання та валютного контролю» з 1993 р. проіснував до 2019 р., коли 

було введено в дію Закон України «Про валюту та валютні операції» [206]. 

По-друге, певний перспективний характер може мати з’ясування 

співвідношення процедур прийняття кодексу та звичайного закону, 

визначення юридичної сили цих актів. Сьогодні склалася ситуація, що за 

юридичною силою кодифікований закон нічим не відрізняється від 

звичайного закону, і при колізії норм подібних актів найпростіший вихід – 

надання переваги тому акту, який прийнято і змішано. Водночас якщо 
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виходити з того, що кодексом закріплюється норми, які містять більш 

узагальнень, актуальних приписів, поєднують вихідні принципи 

відповідного галузевого регулювання, то зрозуміло, що за своєю правовою 

значущістю та узагальненнями кодекс має певну перевагу над законом. 

Водночас процедура прийняття і кодексу, і закону абсолютно збігається, 

і лише виходячи із теоретичного обґрунтування більшої значущості норм 

кодифікованого закону, будувати позицію щодо переваги його норм над 

нормами звичайного закону навряд чи є логічним. 

Саме тому ми вважаємо, що може бути перспективним закріплення 

принципових змін у процедурах прийняття кодексів проти законів. 

Наприклад, може йтися про кваліфіковану більшість голів народних 

депутатів. Насамперед, це дозволить забезпечити більш фаховий та 

ґрунтовний підхід до розробки та змісту такого акта. Крім того, на підставі 

цього з’явиться обґрунтований важіль переваги норми кодексу над нормою 

закону в разі колізії. І нарешті, такий підхід обмежить занадто бурхливі 

кодифікаційні процеси, обмежить можливість прийняття «модних» 

кодексів. 

До речі, закріплення спеціальних процедур прийняття кодексів не 

є абсолютно новою. Так, Р. Давид передбачив особливу процедуру 

прийняття ефіопського Цивільного кодексу, розробником якого він був [86, 

с. 319]. Голосування відбувалося щодо проекту в цілому, після його 

схвалення Кодекс був опублікований офіційно, але не набував чинності. 

Протягом трьох років Парламент отримував право вносити окремі правки, 

а по завершенні цього терміну підсумковий текст Кодексу набував чинності 

без нового розгляду. 

Таким чином, у цих умовах виокремлюють дві групи суб’єктів: 

а) суб’єкти, які розробляють кодифікований акт, та б) суб’єкти, які 

приймають його та надають юридичну силу закону. Зрозуміло, що між цими 

групами немає непохитного муру. Народні депутати так само можуть 

входити до групи розробників кодексу, організовувати робочі групи чи 
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надавати власні проекти кодифікованих актів. З огляду на це може бути 

перспективним створення постійно діючих кодифікаційних комісій, до яких 

входить як науковці, так і практики і які постійно відстежують як якість 

чинного кодексу (або закону), так і тенденції змін суспільних відносин. 

Подібні інституції можуть поєднувати «специфіку роботи інтелектуальної 

лабораторії зі специфікою роботи державної ради» [86, с. 316]. 

При підготовці та затвердженні групою розробників кодексу не 

останню роль можуть відігравати суб’єктивні аспекти. Так, однин із 

принципових моментів, який забезпечив цілісність французького 

Цивільного кодексу 1804 р., був той, що відбулися принципові зміни складу 

Трибунату. Наштовхнувшись на критику опонентів 18 січня 1802 р. 

Наполеон виключив зі складу Трибунату та Законодавчого корпусу 

основних критиків кодексу, що і забезпечило йому керовану більшість при 

прийнятті кодексу [86, с. 319]. 

Р. Кабріяк, аналізуючи проблему суб’єктності в контексті техніки 

кодифікації, порушує доволі цікаве та проблемне питання: одноосібний 

кодифікатор чи комісія з кодифікації? [86, с. 323-327] Наводячи приклади 

одноосібного авторства при складанні кодексів не лише в XVIII–XIX 

ст. (Порталіс, Андрес Белло та ін.), а й в ХХ ст. (Рене Давид, Корню), він 

звертає увагу на низку підстав, які свідчать на користь такого підходу. 

Дійсно, робота над кодифікованим актом, яку забезпечує одна особа, 

обумовлює набуття низки переваг: а) забезпечує концептуальну формальну 

цілісність кодексу, що виявляється як у термінологічній єдності, так і в 

побудові чіткої збалансованої структури акта; б) за цих умов досягається 

і чітка, змістовна збалансованість акта, коли сформовані доктринальні 

концепції набувають законодавчої форми щодо змісту; в) з’являються 

підстави для мінімізації дискусійних положень в акті, бо одноосібний автор 

чітко виписує власну концепції законодавчого регулювання; г) гарантує 

більш стислі строки появи такого акта за рахунок чіткого та адекватного 

планування роботи. 
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Водночас сучасний етап розвитку кодифікації свідчить про розробку 

проектів кодифікованих актів колегіально. За цих умов утворюються 

міжвідомчі комісії або робочі групи, метою існування яких саме і постає 

розробка кодифікованого акта. При цьому колегіальний режим роботи над 

кодексом передбачає об’єднання фахівців за різними напрямами. Може 

йтися про включення до робочої групи представників народних депутатів, 

різних профільних міністерств, науковців, практиків. Це певним чином 

породжує і проблемність такого шляху, бо як створення колективу 

розробників, так і досягнення єдності на кожному етапі законотворчої 

роботи вимагає іноді дуже тривалого часу. Це спричиняє плинність та 

тривалість (іноді незабезпеченої об’єктивної підставами) роботи над 

кодексом. Ф. Малорі абсолютно логічно зауважив: «Що менше людей, то 

швидше йде робота і тим краще кодекс» [86, с. 327]. 

Р. Кабріяк, аналізуючи комісії з кодифікацій, пов’язує їхній 

персональний склад із типом кодифікації (компіляція чи реформа) [86, 

с. 328-329]. Зрозуміло, що до складу таких комісій входять парламентарії, 

професійні юристи, науковці, викладачі юридичних вузів. З огляду на те, що 

кодифікації у формі реформи передбачають корегування низки 

доктринальних положень, то зрозуміло, що цей процес має спиратися на 

погляди, конструкції, які пропонують науковці, теоретики в галузі відносин, 

що реформуються. Водночас це спричиняє й те, що кодекс може 

перетворитися на абстрактну наукову конструкцію, яка складно поєднується 

з метою найбільш чіткого та збалансованого регулювання відносин на 

практиці. Так, свого часу Фрідріх Великий заборонив залучати 

університетських професорів до робіт із кодифікації, бо «вони завжди дуже 

багатослівні» [86, с. 329]. 

Навряд чи можна отримати остаточну відповідь на запитання: чи 

мають залучатися до складання проекту кодексу не юристи? З одного боку, 

йдеться про роботу над правовим актом, законом, що виключає участь не 

фахівців. Але з другого боку, лише удосконалити подібні напрацювання 
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може участь щонайменше трьох категорій фахівців: а) представників 

галузей знань, які аналізують проблеми кодифікації на межі з правом. 

Наприклад, навряд чи погіршить зміст Податкового кодексу України участь 

в його розробці фахових представників економічної науки, які займаються 

проблемами оподаткування; б) спеціалістів, які досліджують проблеми 

системних зв’язків, взаємо обумовленості та пов’язаності категоріального 

апарату кодексі; в) філологів, спираючись на знання яких саме і можна 

забезпечити єдність підходів до термінологічного апарату, чіткості понять 

та визначень. 

Колегіальний режим розробки кодифікованих актів обумовлює 

використання кількох типів узгоджень та консультацій. По-перше, це 

досягнення єдності в межах самої робочої групи або міжвідомчої комісії. 

Зрозуміло, що залежно від галузевої спрямованості кодифікованого закону 

призначається і відповідальний суб’єкт, який найчастіше збігається із 

профільним міністерством. У контексті цього його призначення обумовлює 

не лише організацію роботи з розробки та складання кодексів, а й 

використання певного права «вето», коли дискусії між учасниками стають 

нескінченними. По-друге, на етапі появи первинного варіанту проекту до 

процесу його складання мають долучатися й інституції, які за свої профілем 

мають відношення до проблем, що в перспективі буде регулювати цей акт 

(науково-дослідні інститути, відділення Національної академії наук України 

або галузевих академій, експертні заклади тощо). По-трете, навряд чи при 

формуванні остаточного варіанта проекту можна обійтись без проходження 

його широкого обговорення в суспільстві; 

б) суб’єкти, на врегулювання поведінки яких розраховані 

кодифікаційні акти. Зазвичай, спрямованість кодифікаційних норм на 

регулювання поведінки певного кола суб’єктів визначається першими 

статтями галузевого кодифікованого акта. Подібні статті визначаючи 

поняття та терміни, які застосовують у цьому акті, деталізують і коло 

учасників відносин, які регулюються кодексом. Деталізуючи коло учасників 
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відносин, що регулюються, іноді постає питання: чи можливо розробити та 

прийняти загальний кодекс, який охоплював би регулювання всієї 

сукупності відносин?  [86, с. 333-334] У контексті нашого дослідження 

навряд чи подібний рівень узагальнення є доцільним, але водночас постає 

питання, чи можливе та доцільне розроблення та прийняття Фінансового 

кодексу, сферою застосування якого мали б бути всі публічні фінансові 

відносини? Ми ще будемо аналізувати цю проблему, але в контексті 

характеристики суб’єктного складу хотілося б звернути увагу на 

проблемність позитивної відповіді на це запитання. 

Спрямованість єдиного кодифікаційного акта має передбачати єдиний 

підхід до визначення кола учасників відносин. Тобто він має відображати 

єдиний підхід до системи учасників як засадниче положення в регулюванні. 

Зрозуміло, побудова єдності Фінансового кодексу на цих підставах 

є неможливою. Такий кодифікований акт об’єктивно зумовлював би 

поєднання в ньому як окремих складових (частин, розділів, глав) норм, що 

регулюють бюджетні, податкові, валютні тощо публічні-фінансові 

відносини. Але за цих умов закріпити єдність суб’єктного складу навряд чи 

вдасться. Так, наприклад, бюджетне регулювання виключає наявність 

у бюджетних відносинах фізичних осіб. Тоді як у податкових відносинах 

фізичні особи є одними з основних учасників. Саме тому неможливість 

досягнення єдності в суб’єктному складі відносин, що мали б регулюватись 

Фінансовим кодексом, є однією з основних підстав недоцільності 

кодифікації на рівні фінансово-правової галузі в цілому. 

Інше питання, яке постає перед розробниками кодифікаційних актів: 

кому адресований подібний акт? Спрямованість та зміст його норм доцільно 

орієнтувати виключно на фахівців-юристів, або користувачами його можуть 

бути (без додаткових консультацій та допомоги) пересічні громадяни? Ідея 

доступності кодифікованого акта обговорювалася досить давно. Ж.-Ж. 

Руссо виступав за кодекси «такі ясні, короткі та точні, як це взагалі 

можливо» [86, с. 334]. Цю ідею підтримували і Монтеск’є, і Бентам. Але 
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пізніше сформувалася концепція, яка відображала підхід до появи 

доступного для всіх кодексу як утопію. Класичні кодекси: французький 

Цивільний кодекс, кодекси Німеччини, Нідерландів, які розглядалися 

і розглядаються як взірець щодо змісту та кодифікаційної техніки, мали 

юридико-технічну природу, розроблялися юристами для юристів. 

Нам видається, більш послідовним саме останній підхід. Навряд чи 

має сенс у цій ситуації розглядати кодекс абсолютно відокремлено від 

системи законодавства в цілому. Тут дуже важливі принаймні два аспекти. 

По-перше, кодифікований акт перебуває на вершині галузевого (чи 

підгалузевого) законодавства. Але це не означає, що він охоплює все 

законодавство. Існування низки підзаконних актів, у яких деталізуються 

окремі положення кодексу, плинність судової практики, орієнтованої на 

розв’язанні колізійних, конфліктних аспектів відносин, що регулюються 

кодексом, навряд чи може бути об’єктивно проаналізовані пересічним 

громадянином, особою, яка не має фахової підготовки. По-друге, галузевий 

чи підгалузевий кодифікований акт регулює лише окрему сферу суспільних 

відносин на межі з іншими сферами галузевого регулювання. Тобто навіть 

обізнаності у предметному регулюванні галузевими нормами може бути не 

достатньо для отриманні відповіді на конкретне питання щодо застосування 

кодифікаційних норм. Саме тому за цих умов необхідно орієнтуватися 

в системному розумінні та застосуванні цілісного комплексу норм, які 

регулюють відповідні відносини як безпосередньо , так і опосередковано. 

 

2.4. Циклічність процесу кодифікації фінансового законодавства 

Процес кодифікації метою, якого є поява кодифікованого акта, його 

удосконалення в подальшому, передбачає не лише досягнення ідеальної за 

формою сукупності матеріальних приписів, а й ефективне процесуальне 

регулювання. Звісно, окремо можна аналізувати проблеми та шляхи появи 

і удосконалення процесуальних кодексів, але процеси кодифікації 

безпосередньо стосуються й деталізації процедур появи самого кодексу, 
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зміни його складових. Саме тому, ми вважаємо за доцільне зупинитися на 

характеристиці циклічності відносин кодифікації, виокремленні певних 

етапів цього процесу. До таких умовних етапів ми можемо віднести такі: 

поява передумов кодифікації та розробка кодифікованого акта; етап 

чинності та дії кодексу; етап появи та наявності принципових 

суперечностей норм кодифікованого акта; етап реформування 

кодифікованого акта. 

 

2.4.1. Поява передумов кодифікації та розробка кодифікованого 

акта в регулюванні публічних фінансових відносин 

У найбільш узагальненому розумінні, передумовами появи або 

корегування кодифікаційного акта є така зміна суспільних відносин, коли 

наявне законодавче оформлення відносин вже не збігається з засадами 

законодавчого регулювання, що вимагає кардинальної зміни відповідного 

галузевого законодавства, зокрема і кодексів. Аналізуючи цю обставину, 

Р. Кабріяк момент створення кодексів пов’язує з соціальними та 

політичними передумовами [86, с. 113-114]. Метою реалізації такого 

завдання є досягнення певної правової визначеності. Зрозуміло, що про 

подібну правову визначеність може йтися щодо певного проміжку часу. 

Остаточної правової визначеності, визначеності на сторіччя, навряд чи 

можна досягти, незважаючи на кардинальні зміни суспільних відносин. 

Звісно, певну «остаточну чи аксіоматичну» правову визначеність можна 

пов’язувати із розумінням значення певних аксіоматичних понять, на яких 

спирається правове регулювання. Наприклад, з часів Стародавнього Риму 

в праві використовують поняття «фізична особа» тощо. 

Слід зазначити, що в Стародавньому Римі суб’єктами суспільних 

відносин могли бути як власне люди – фізичні особи, або ж об’єднання 

людей, такі як цех, рід, корпорація. Формою категорії суб’єктів права були 

юридичні особи. В аспекті такої категорії суб’єктів, як люди потрібно чітко 

усвідомлювати, що в Стародавньому Рим як суб’єкти права розглядали 
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тільки вільних людей. Що ж стосується рабів, то вони не мали 

правосуб’єктності. Раби в Римі визначалися як об’єкт права. Щоб критика 

особи була наділена правосуб’єктністю, її статус повинен був відповідати 

таким станам: 1) стан свободи (лат. “status libertatis”); 2) стан громадянства 

(лат. “status civitatis”); 3) стан сімейний (лат. “status familiae”) [178, с. 28-29]. 

Питання правосуб’єктності фізичних осіб було відображене ще в праві 

Стародавнього Риму. Відповідна проблематика досліджувалася 

Є. О. Харитоновим. Так, науковець наводить цілу низку термінів, які 

є близькими до змісту поняття «правосуб’єктність фізичних осіб» (при 

цьому потрібно усвідомлювати їх наближену, проте аж ніяк не ідентичну 

тотожність). Зокрема, слово «status» позначало становище, що займала 

особа у системі конкретних суспільних відносин. Низка термінів позначали 

здатність до вчинення особою конкретних дій, які спричиняють настання 

певних юридичних наслідків. До таких термінів належали: а) commercium – 

потенційна здатність особи бути суб’єктом ділового обігу; б) testamenu 

factio – можливість особи отримувати спадщину та залишати спадщину; 

в) capacitas – правоздатність та правомочність особи, можливість особи 

вступати в шлюб [302, с. 10, 32]. Традиційність використання цієї категорії 

дуже тривалий період часу водночас не виключає й того, що зміст категорії 

фізичною особою уточняється, деталізується (через деталізацію 

дієздатності, резиденства тощо). 

В основі правової невизначеності полягає передусім не узгодженість 

законотворчої діяльності, коли чинна система законодавства об’єднує не 

лише не узгодженні норми чи акти, а й такі, що безпосередньо суперечать 

або виключають чинність один одного. Зрозуміло, що за таких умов 

ефективне упорядкування суспільних відносин, правове забезпечення 

поведінки учасників правових відноси здійснювати не можна. П. Руб’є 

наголошував, що «там, де зникає це основне благо, яким є правова 

визначеність, разом з ним зникають і всі інші блага; саме слово «прогрес» 
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стає посмішкою і одночасно з безладом помножуються найжахливіші 

несправедливості» [86, с. 116]. 

Соціальні передумови процесу кодифікації, суспільні потреби 

в досягнені правової визначеності є характерними для підстав кардинальної 

зміни нормативного матеріалу доволі тривалий час [86, с. 116-126]. Ці 

процеси характеризували кодифікацію в широкому розумінні цього процесу 

(не лише пов’язаною з систематизацією законодавства) в кількох формах: 

а) кодифікація звичаєва. У багатьох випадках здійснювалась ще за 

відсутності писемності, коли в цих умовах обиралася особа (старійшина), 

яка вивчала звичаєві норми напам’ять та за необхідності зачитувала їх, що 

зумовлювало відповідну процедуру застосування такої норми; 

б) кодифікація релігійна. Була зумовлена кризою джерел релігійного 

права, в основі якого була інтенсивна експансія християнства, що 

відбувалася на підставі безсистемного накопичення догматів церкви, думок 

та положень, викладених у працях та промовах церковних авторитетів; 

в) приватні кодифікації. Подібна форма процесу узгодження джерел 

права спиралася на ініціативу приватних осіб. У цих умовах за часів 

Римської імперії значне накопичення імператорських конституцій 

здійснювалось паралельно з обмеженням доступу до ознайомлення з їхнім 

змістом. Саме тому перші кодекси в цей час (насамперед кодекс 

Гермогеніана та Грегоріана) мали на меті забезпечення максимального 

доступу до змісту рескриптів, що були систематизовані за певним планом. 

Пізніше приватна кодифікація характеризувала й упорядкування процесу 

анархічного розмноження джерел права в Європі навіть до ХVIII ст. ; 

г) законодавча кодифікація. Обумовлюється соціальними вимогами, 

принциповою зміною суспільних відносин та передбачає систематизацію 

відповідних галузевих законодавчих норм. Попередні форми кодифікації, 

передбачали узгодження різних видів соціальних норм. Упорядкування 

стосувалось і звичаїв, і норм моралі, і певних наукових доктрин. 

Кодифікація правових норм відбувалася в тих умовах або як виняток, або 
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вже коли, наприклад, санкціонований звичай набував форми законодавчого 

припису. Подібні форми кодифікації не мали обов’язкової сили. 

Принципово важливою особливістю цієї форми кодифікації є те, що 

законодавча кодифікація є першою, яка відбиває принципові риси саме 

правового регулювання, тобто є першою, яка об’єднує та упорядковує такий 

різновид соціальних норм (норм права), котрий безпосередньо виражає 

волю держави, гарантується та забезпечується її примусовою силою.  

Гарантованість примусової сили держави обумовлює і наявність як 

значущої умови кодифікації відповідного політичного реагування, 

політичної волі до упорядкування законодавчих норм у режимі кодифікації. 

Правова визначеність має забезпечуватись і відповідними потребами 

політичної влади. «Не може бути кодексом без соціальної потреби в ньому: 

кодекс, що нав’язаний виключно однією політичною волею владних 

структур та не відповідає будь-яким потребам суспільства щодо правової 

визначеності, приречений на неефективність» [86, с. 139]. Наявність 

політичної волі може забезпечити розвиток процесів кодифікації в трьох 

напрямах. По-перше, це може бути більш-менш детальне запозичення 

чинного кодексу, що входить до складу системи законодавства іншої 

держави. По-друге, поява кодифікованого акта може бути результатом 

роботи фахівців держави, за підсумками якої буде сформований акт, якому 

не було аналогів. По- трете, процес кодифікації може набути форми як 

певний варіант поєднання двох попередніх. 

На наш погляд, найбільш ефективним є останній шлях кодифікації. 

Навряд чи в сучасних умовах регулювання як фінансових, так і сучасних 

відносин є приклади тих, які зовсім не врегулювані в жодній державі. Не 

варто відмовлятися від таких форм нормативного регулювання, які вже 

позитивно проявили себе в законодавств інших держав. Водночас 

запозичення законодавчого матеріалу має відбивати і специфічні умови, що 

характеризують саме українську державу, її адміністративно-територіальну 

побудову тощо, виступають принциповими важелями при закріпленні 
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законодавчих конструкцій щодо упорядкування руху публічно-грошових 

коштів. 

Порівнюючи соціальні та політичні передумови кодифікації, не можна 

виключати й певної неузгодженості між ними. Зовсім не обов’язково їх 

абсолютний збіг. Державна воля може і не відбивати об’єктивні процеси, 

що відбуваються в суспільстві, не збігатися з соціальними потребами. Так, 

практично одночасно наприкінці 90-х рр. ХХ ст. було розпочато роботу над 

кодифікацією бюджетного та податкового законодавства (1998–1999). 

Соціальні потреби того часу щодо появи цих кодексів вже склалися, 

і першим було запропоновано проект Податкового кодексу України. Але на 

процес кодифікації в цих умовах змістовно вплинули саме політичні 

передумови в реформуванні таких відносин. Це спричинило завершення 

роботи над Бюджетним кодексом України протягом 1,5–2 років і прийняття 

його у 2000 р. та циклічний перенос моменту опрацювання проекту 

Податкового кодексу України (яких було близько десяти) та нарешті появу 

його аж наприкінці 2010 р. Принциповою умовою завершення процесу 

кодифікації податкового законодавства виявилась саме політична воля. 

Варто погодитись із Ж. Фуайє стосовно того, що: «Навіть найгеніальніші 

законодавчі творіння не мають жодних шансів на успіх, якщо вони 

позбавлені підтримки політичної влади, яка повинна невсипно стежити за 

їхнім рухом та втіленням у життя» [86, с. 140]. 

Як слушно зазначає І. В. Спасибо-Фатєєва, сьогодні в Україні як 

ніколи актуальним є питання модернізації підходів до кодифікації 

законодавства. Причому автор зазначає, що вирішувати проблему 

кодифікації потрібно системно, ґрунтуючись на теоретико-правових 

положеннях [271, с. 62-71]. Кодифікаційна діяльність пов’язана із 

переглядом системи чинного законодавства. Фактично наслідком 

кодифікаційної діяльності є стрибок від старого до нового, який 

характеризується якісно позитивними рисами [44, с. 128]. 
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Законотворчість в аспекті кодифікації прямо пов’язана із терміном 

«кодифікаційна техніка». Є. В. Погорєлов зазначає, що кодифікаційна 

техніка, як правило, це не про звичайну законотворчість, яка пов’язана із 

внесенням змін та доповнень до нормативних актів. Кодифікаційна 

техніка – це про засоби, прийоми, методи провадження кодифікаційної 

діяльності, закономірним наслідком якої є створення кодифікованих 

актів [189, с. 57]. Як зазначає А. М. Іодовський, систематизація 

законодавства у радянський період здійснювалася за посередництвом таких 

прийомів: 

1) фіксація нормативного результату та його «фільтрація» (вилучення 

неактуальних нормативних приписів, дублюючих правових положень); 

2) об’єднання нормативних положень, що належать до однієї 

тематичної сфери; 

3) усунення нормативних суперечностей; 

4) уніфікація термінології; 

5) спрощеність при конструйовані змісту актів; 

6) вилучення приписів тимчасового характеру [82, с. 49]. 

Щодо визначення змісту поняття «кодифікаційна техніка» єдиного 

підходу немає. Так, В. М. Тарасюк розглядає кодифікаційну техніку як 

систему прийомів, правил, засобів та методів, які застосовуються в межах 

провадження органами нормотворчості діяльності з модернізації та обробки 

чинного законодавства задля приведення його в цілісну, логічно вибудовану 

систему [275, с. 253]. У свою чергу Ю.М. Бисага та О.Я. Рогач визначають 

кодифікаційну техніку як специфічний вид техніки законодавчої. При цьому 

науковці послідовно аргументують нерозривність відповідних понять – 

кодифікаційної та законодавчої техніки. Співвідносять відповідні поняття 

вчені як ціле (законодавча техніка) та його частину (кодифікаційна техніка). 

Видовий характер кодифікаційної техніки обумовлює необхідність 

виокремлення спеціальних прийомів законодавчої техніки, які можуть бути 

віднесені саме до технології кодифікації [244, с. 72-73]. 
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Є. В. Погорєлов зазначає, що кодифікаційна техніка – це сукупність 

прийомів, засобів та правил провадження діяльності з кодифікації, кінцевим 

результатом якої є створення кодифікованих нормативно-правових 

актів [275, с. 253]. О. І. Ющик пропонує широке визначення поняття 

«кодифікаційна техніка». Науковець говорить, що кодифікаційна техніка – 

це різновид законодавчої техніки, що являє собою систему логічно-

правових та мовно-правових методів, прийомів та процедур з систематизації 

правових норм та об’єднання їх у рамках кодифікаційного акта [100, с. 145]. 

Схожу думку з приводу визначення поняття «кодифікаційна техніка» має 

і Є. А. Гетьман, який зазначає, що кодифікаційна техніка – це специфічний 

вид нормотворчої техніки, яка інтегрує методи, прийоми та засоби 

здійснення спеціалізованими органами публічної влади діяльності, яка має 

своїм призначенням об’єднання і упорядкування в окремому 

кодифікованому документі нормативних положень [55, с. 141]. 

Появою кодифікованого акта закінчується цей етап процесу 

кодифікації, що має подвійне значення. З одного боку, це є моментом 

досягнення в певному розумінні ідеального законодавчого забезпечення, 

врегулювання певного різновиду суспільних відносин на цей момент. 

З другого боку, з цієї миті починається робота щодо аналізу змін, що 

відбивають розвиток суспільних відносин, та відповідне корегування норм 

кодексу. Доволі точно стосовно цього моменту висловився А. Серіо, коли 

писав, що кодекс, який прийнято, «на одну мить стає зовсім самотнім 

у цьому світі» [86, с. 145]. 

 

2.4.2. Чинність кодексу, що регулює публічні фінансові відносини 

Поява кодифікованого акта породжує кілька як підсумків, та 

і наслідків. «Кодифікація внаслідок своєї природи має цілу низку значущих 

наслідків… як ефект розриву (1), ефект кристалізації (2), ефект оцінки (3) та 

ефект повноти (4)» [86, с. 145]. Дійсно, момент принципової зміни 
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законодавчого регулювання, що формалізується в суттєвому корегуванні як 

сутності законодавчих норм, так і їх систематизації. 

Кардинальна зміна законодавчого оформлення певного різновиду 

суспільних відносин, що відбуваються при прийнятті кодексу. Р. Кабріяк, 

характеризуючи ефект розриву, наголошує, що «будь-яка кодифікація 

викликає ефект розриву, тобто вона припиняє дію старого юридичного 

порядку і дає життя новому юридичному порядку» [86, с. 146]. На наш 

погляд, складно погодитись у цій ситуації з абсолютною категоричністю. 

Будь-які процеси законотворчості, і кодифікації зокрема, не можуть 

відбуватися без логічної еволюції. Саме тому прийняття кодифікованого 

акта має спиратися на ті напрацювання, які вже були в законодавстві, на 

зміну якого приходить кодекс. 

Дійсно, кардинальна зміна законодавства, яка відбувається в момент 

кодифікації, виражає та уособлює як відповідні політичні процеси 

трансформації поглядів на сучасний стан розвитку суспільних відносин, так 

і схематичне упорядкування законодавчих норм. Зрозуміло, що про 

абсолютний розрив чинних у минулому норм із нормами нового 

кодифікованого акта може йтися при зміні законодавства на межі 

суспільних формацій, коли типи відносин, що існували, та ті, що існують 

зараз, прямо суперечать один одному. Але і в цьому разі виключати 

застосування еволюційних форм, наскрізних конструкцій у праві взагалі 

ніяк не можна. 

Кардинальні зміни в такі моменти відбуваються і в технічному сенсі 

організації системи відповідного галузевого законодавства. При розв’язанні 

цієї, на перший погляд, формальної проблеми принциповою є відповідь на 

запитання: чи входить до складу системи відповідного, однорідного 

законодавства ще якісь закони, чи всі норми акумульовані в такому 

кодифікованому акті? Зрозуміло, уявити собі систему законодавства, що 

регулює окремий різновид суспільних відносин та складається виключно із 

одного кодифікованого закону, доволі важко. Враховуючи, що система 
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законодавства містить цілу низку підзаконних актів, які деталізують, більш 

детально упорядковують реалізацію приписів, норм кодифікованого акта, 

без указів, постанов тощо складно обійтись. 

Д. П. Дорошенко зазначає, що сьогодні існують доволі усталені 

підходи до визначення поняття «система фінансового законодавства». 

В узагальненому розумінні це поняття визначають як джерела фінансового 

права. Система фінансового законодавства – це сукупність нормативно-

правових актів, які регламентують фінансові відносини. Саме сукупність 

нормативно-правових актів є системоутворюючим явищем для галузі 

фінансового права. Система фінансового законодавства включає такі 

категорії нормативно-правових актів: а) закони України; б) міжнародні 

договори; в) постанови Верхової̈ Ради України; г) укази Президента; 

ґ) нормативні акти Кабінету Міністрів України; д) нормативні акти 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; е) акти органів 

місцевого самоврядування. При цьому важливо зазначити, що в аспекті 

визначення змістовного охоплення фінансового законодавства застосовують 

широкий підхід, відповідно до якого термін «законодавство» охоплює не 

тільки власне закони, а й підзаконні нормативно-правові акти та інші акти 

нормативного характеру [66, с. 3]. 

Тут важливо згадати проблематику, пов’язану із систематизацією 

фінансового законодавства. Важливою віхою в аспекті систематизації 

фінансового законодавства стало прийняття двох основних кодифікованих 

нормативно-правових актів у фінансово-правовій сфері: 1) Бюджетного 

кодексу України; 2) Податкового кодексу України. Перша редакція 

Бюджетного кодексу України була прийнята у 2001 р., тоді як прийняття 

Податкового кодексу України певною мірою затягнулося – цей 

кодифікований акт було прийнято лише у 2010 р. При цьому Д. П. 

Дорошенко зазначає, що стан систематизації фінансового законодавства 

внаслідок появи цілої низки нових нормативно-правових актів, що 

регламентують фінансові відносини, сьогодні є далекою від ідеалу [66, с. 4]. 
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Із загальнотеоретичної точки зору, видається послідовним твердження Ю. 

С. Шемшученка, який зауважив, що прийняття нових нормативно-правових 

актів (законів та підзаконних нормативно-правових актів) часто 

відбувається без скасування або внесення змін до старих нормативних актів. 

Також непоодинокими є випадки, коли з прийняттям нових нормативних 

актів не відбувається внесення змін до інших нормативно-правових актів. 

Такий стан справ зумовлює негативні явища в праві, зокрема таких як 

колізії нормативних приписів. Автор зазначає, що таку невпорядкованість 

системи законодавства не можна назвати послідовним явищем [310, с. 6-7]. 

У цій ситуації при намаганні досягти повноти кодифікаційного 

регулювання дуже активно використовують тлумачення як норм кодексу, 

так і законодавства в цілому. Традиційно офіційне тлумачення належить 

тому суб’єкту, який прийняв цей кодекс чи закон. Водночас суб’єктом 

офіційного тлумачення виступає і Конституційний Суд України. Як влучно 

зазначає А. А. Єзеров, умовна недосконалість конституційних текстів 

породжує необхідність їх послідовного та розширеного тлумачення [69, 

с. 95]. Саме Конституційний Суд України є тим органом, який 

уповноважений здійснювати офіційне тлумачення Конституції України, 

відповідно до приписів ч. 1 ст. 147 Конституції України [104]. При цьому 

в рамках доктринальних джерел склалися різні підходи до визначення 

змісту поняття «тлумачення» в контексті офіційного роз’яснення 

конституційних положень. Різний підхід до визначення цього поняття 

зумовлюється різними підходами до визначення елементів такого 

тлумачення. В. О. Лучин зазначає, що тлумачення конституційних приписів 

являє собою особливий різновид діяльності конституційного суду, що 

реалізується в рамках особливої процедури, призначення якого забезпечити 

дійсну, а не ілюзорну реалізацію нормативних положень конституції, 

зростання авторитету конституційних положень, охорону таких положень та 

недопущення проявів конституційних деліктів [147, с. 534]. 
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В. Є. Скомороха визначає офіційне тлумачення Конституції України 

як діяльність спеціалізованого органу конституційної юрисдикції 

(Конституційний Суд України), яка полягає в роз’ясненні та з’ясуванні, 

інтерпретації в офіційному порядку понять, положень та формулювань 

Основного Закону, а результат такої інтерпретаційної діяльності отримує 

закріплення в правотлумачному акті [265, с. 520-521]. В. П. Тихий 

є прибічником більш широкого визначення досліджуваного поняття. Так, 

науковець зауважує, що офіційне тлумачення Конституції України, окрім 

всього вищезазначеного, має специфічний результат та мету такої 

інтерпретації, яка відбувається внаслідок звернення уповноважених на це 

суб’єктів; являє собою специфічний засіб аргументації та обґрунтування 

висновків та рішень судів загальної юрисдикції в процесі розгляду ними 

відповідних справ [280, с. 62-71]. Прогресивна думка була висловлена 

В. Я. Тацієм та Ю. М. Тодикою, які зазначають, що завдання 

Конституційного Суду України полягає в модифікації та розвитку змісту 

конституційних положень у процесі їх системного тлумачення [276, с. 62]. 

Ставлення до тлумачення норм кодифікації принципово змінювалося. 

Так, на початку ХVIII ст. в Італії не дозволялось суддям спиратися на 

доктринальні положення, існувала повна заборона будь-якого тлумачення. 

Так, Основні правила Віктора Амадея Савойського (1723) закріплювали 

норму, що «жодний магістрат чи суд, навіть Верховний, за жодних обставин 

не вправі будь-яким чином тлумачити ці правила, оскільки Ми бажаємо, 

щоб вони не підлягали ніяким обмеженням, застереженням, розширенням 

чи пом’якшенням, окрім тих, що виходять від Нас чи Наших нащадків» [86, 

с. 172]. Водночас із розвитком наукових доктринальних думок, засобів та 

форм законотворчості позначився шлях переходу до доктринального 

тлумачення текстів правових норм на засадах справедливості, при 

використанні історичних та інших аналогів. Саме в цих умовах 

і поширювались конструкції узгодженого, об’єктивного тлумачення 

кодифікаційних норм. 
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2.4.3. Поява принципових суперечностей норм кодифікованого 

акта при регулюванні публічних фінансових відносин 

Стабільне існування кодексу триває дуже обмежений час. Здійснивши 

відповідне реформування законодавства, що дія на попередньому етапі, 

кодекси формують підстави реформування самих себе, фактично відразу 

після їх прийняття. «Найуспішніша кодифікація є лише одним моментом 

рівноваги в житті права, мабуть, неповторним та чудовим, але дуже 

нестійким» [86, с. 182]. Безумовно, навряд чи на цю тенденцію необхідно 

дивитись як на ганебну, негативну стосовно оцінки змісту акта, який був 

лише прийнятий. Це не виключає, а дозволяє в системі кодифікованих норм 

позбавлятися від тих, які увійшли до кодексу завдяки певним 

кон’юнктурним, нелогічним тенденціям або не встигли за революційною, 

вибуховою, одномоментною зміною відносин, що регулюються цим актом.  

Строк дії кодексу дійсно є одним із показників досконалості такого 

законодавчого акта. Найчастіше саме з кодексом пов’язують більш 

тривалий строк дії, якщо порівняти з законом, що свідчить про стабільність 

такого акта в регулюванні відповідного різновиду відносин. Це і зумовлює 

привабливість, довіру осіб, поведінка яких регулюється кодексом, саме до 

такого типу закону. Тобто часовий аспект використання кодифікованого 

акта є одним із принципових важелів в оцінці процесу кодифікації в цілому. 

Водночас такий період не може бути безмежним і зрештою з’являються 

передумови, коли кодекс стає застарілим. 

Складно ставити за мету визначення середнього періоду ефективного 

та збалансованого існування кодексу. А це залежить від багатьох обставин: 

а) наскільки досконалою була редакція прийнятого кодифікованого акта; 

б) як збігається період існування кодексу з динамікою стабільності чи 

розвитку суспільних відносин, на регулюванні яких він зосереджений; 

в) якому типу норм у кодифікованому акті надано перевагу (норм, які 

передбачають конструкцію вичерпних переліків обставин, чи норм-

принципів, які передбачають доповнення іншими підзаконними актами, 
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офіційним тлумаченням); г) місця в системі законодавства та характера 

зв’язків з іншими галузевими законодавствами (чому віддається перевага: 

формуванню відносно замкнених конструкцій або конструкцій, що 

передбачають бланкетні посилання до інших галузевих законодавств).  

Спільною рисою ст. 2 Бюджетного кодексу України («Визначення 

основних термінів») та ст. 14 Податкового кодексу України («Визначення 

понять») є те, що саме в рамках відповідних статей закріплені підгалузеві 

(бюджетні та податкові) терміни. Фактично ст. 2 Бюджетного кодексу 

України та ст. 14 Податкового кодексу України є спеціалізованим глосарієм 

термінології. При цьому потрібно чітко усвідомлювати, що поняття, які 

використовують в одному і другому кодифікованому нормативно-

правовому акті, відрізняються за якісними та кількісними показниками. Так, 

за кількісними показниками абсолютно очевидним є той факт, що 

в Податковому кодексі України передбачено набагато більшу кількість 

термінів, аніж у Бюджетному кодексі України. Крім цього, в Бюджетному 

кодексі України більшість термінів сформульовані набагато лаконічніше, 

аніж терміни, які отримали своє закріплення в Податковому кодексі 

України – терміни в податковому законодавстві формалізовані 

з застосуванням поширювального підходу. 

Що ж стосується якісних відмінностей, то вони виявляються в тому, 

що термінологія Бюджетного кодексу України є більш вивіреною та чітко 

сформульованою. Це помітно, зокрема, в чіткій галузевій орієнтованості 

понять, закріплених у Бюджетному кодексі України, та відсутності 

дублювання термінів, визначення яких подано в інших нормативно-

правових актах (термінів інших галузей права). Щодо термінів, закріплених 

у Податковому кодексі України, то ціла низка понять дублюють терміни 

інших галузей права, які не стосуються жодним чином спеціальної 

податкової термінології. Чи є це доцільним? Ми схиляємося до того, що 

такий підхід законодавця щодо закріплення термінів у Податковому кодексі 

України не є послідовним. Як приклад можна назвати термін «позика» (пп. 
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14.1.267 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України), який у податковому 

законодавстві не має жодної змістовної специфіки, якщо порівняти із 

запозиченням відповідного поняття в цивільному (господарському) праві. 

Певним взірцем довголіття можна вважати Цивільний кодекс Франції, 

який уникнув природнього закону старіння. Він відобразив майбутнє «в 

формулюваннях, з одного боку, непорушних, а з другого – доволі відкритих 

для того, аби всі майбутні зміни могли інтегруватися, не спотворюючи 

всього ансамблю в цілому … Якщо взяти ту частину Кодексу, яка відчула 

найменші законодавчі реформи, маючи на увазі зобов’язальне право, то її 

оновлення в 1980-х роках стало результатом нового розуміння ідей, що 

закладені в тексті самого Кодексу, але надовго забутих» [86, с. 189]. Таке 

«довголіття» кодифікованого акта свідчить про перевагу норм, які 

закріплюють принципи, дефініції, засади правового регулювання, а не йдуть 

шляхом виокремлення вичерпного переліку як умов, так і засобів правового 

реагування на вичерпний перелік різновидів проявів суспільних відносин. 

Подібний шлях треба використовувати дуже обережно, бо певна 

узагальненість (яка лежить в основі гнучкості кодифікаційних норм, що 

забезпечують більш тривале існування кодексу) не може не спиратися на 

активну діяльність суб’єктів, що безпосередньо не стосуються прийняття 

кодексу. Йдеться про органи виконавчої влади, судові органи, які 

деталізують приписи кодифікованого акта через прийняття підзаконних 

актів або конструкцію офіційного тлумачення його норм. Зрозуміло, що 

зміст та відповідна редакція норм підзаконних актів Кабінету Міністрів 

України, рішень Конституційного Суду України можуть не відповідати 

ідеям, що були закладені Верховною Радою України в норму кодексу. Саме 

на подібні випадки звертав увагу Р. Кабріяк, коли наголошував, що 

в процесі декодифікації кодекс може бути нападом «зсередини шляхом 

включення до нього законів, які не відповідають його внутрішній логіці та 

виглядають стороннім предметом» [86, с. 184]. 
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Ще однією підставою кризи кодифікованого акта можна уважати 

значне зростання кількості інших нормативно-правових актів, сферою 

регулювання яких є ті ж відносини, на регулювання яких спрямований 

і кодифікований акт. Подібна ситуація є об’єктивною підставою виникнення 

колізійності та неоднозначності в засобах та режимі правового 

регулювання. Правила кодифікаційної техніки висувають просту і чітку 

вимогу – положення кодексу не повинні дублюватися в інших нормативно-

правових актах. Причому таке дублювання не є бажаним ані щодо 

повторного закріплення у законі, ані щодо копіювання положень кодексу 

в приписах підзаконних нормативно-правових актів. Існує також проблема 

часткового дублювання змісту кодифікованого акта із одночасною 

деталізацією тих чи інших процедур, які не описані в такому кодексі. 

Наочні приклади такого часткового дублювання в поєднанні із 

більшою деталізацією можна зустріти як у податковому, так і у бюджетному 

законодавстві. Так, глава 8 «Перевірки» Податкового кодексу України 

передбачає порядок проведення перевірок платника податків. При цьому 

окремі аспекти контрольних заходів, що описані у ній дублюються 

в Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо 

дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, 

платниками податків – фізичними особами, що був затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 14 березня 2013 р. № 395. При цьому 

в Порядку № 395 ціла низка положень деталізує положення Податкового 

кодексу України, тобто забезпечує більш детальну регламентацію 

податкових відносин. Аналогічна ситуація спостерігається і в бюджетному 

законодавстві. Так, порядок надання медичних субвенцій закріплений у 

ст. 1034 Бюджетного кодексу України («Медична субвенція»). Водночас 

окремі положення Бюджетного кодексу України в аспекті надання медичної 

субвенції дублюються та деталізуються в постанові Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету 
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місцевим бюджетам» від 23 січня 2015 р. № 11. Чи можна назвати таке 

дублювання негативним явищем? Певною мірою так. Однак деталізація на 

підзаконному рівні положень кодексу, якщо це прямо передбачено 

в кодексі, не може розглядатися як порушення нормотворчої техніки. 

На цьому етапі може йтися про внутрішню та зовнішню кризовість 

норм відповідного кодексу. Зрозуміло, що будь-який кодекс не складається 

із застиглих нормативних приписів. Динамізм суспільних відносин 

поступово може перетворити ідеальну правову норму на принципові гальма. 

Саме тому подібна кризовість нормативних приписів кодифікованого акта 

може бути: 

а) внутрішньою – передбачає наявність змістовних протирічь між 

нормами самого кодексу. Це може бути пов’язане із: 

 недосконалою законодавчою технікою, коли протиріччя було 

закладене ще на етапі розробки проекту кодексу, але до певного моменту не 

проявляло себе; 

 подальшими змінами до чинного кодифікованого акта, коли із 

плином певного проміжку часу до чинного кодифікованого акта були 

внесені зміни, які не були всебічно узгоджені з приписами чинного 

кодифікованого акта, що тим самим породило внутрішню колізію між 

нормами цього закону; 

б) зовнішньою – обумовлена наявністю суттєвих протиріч між 

кількома кодифікованими актами, які регулюють відповідний різновид 

суспільних відносин на межі законодавчого впливу. Подібний різновид 

суперечностей передбачає існування їх у двох формах: 

 колізії між кодифікованими актами одного галузевого змісту. Як 

приклад, можна знайти певні протиріччя, що характеризують бюджетно-

податкове регулювання. Ми виходимо з того, що бюджетне і податкове 

право є двома фінансово-правовими підгалузями, предмет регулювання 

яких охоплює два однотипні різновиди публічних фінансових відносин. 

Межею правового впливу в цій ситуації є співвідношення норм, які 
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регулюють відносини щодо реалізації податкового обов’язку (в межах 

впливу Податковим кодексом України) та відносини щодо регулювання 

податкових надходжень як складових дохідної частини бюджету (в межах 

впливу Бюджетним кодексом України); 

– колізії між кодифікованими актами різної галузевої природи. 

Зрозуміло, що певний різновид суспільних відносин об’єктивно зумовлює 

вплив низки галузевих законів. У контексті цього об’єктивно має 

утворюватися межа, в якій збігається нормативний вплив різногалузевих 

актів. Подібна ситуація об’єктивно передбачає узгодження актів двох типів: 

виникнення та подолання колізій між нормами однотипних кодифікованих 

актів різних галузей. З огляду на наш аналіз йдеться про суперечності, які 

можуть виникати в режимі фінансово-правового та адміністративно-

правового упорядкування відносин. Це стосується, наприклад, проблем 

узгодження норм Податкового кодексу України та Кодексу 

адміністративного судочинства України, подолання суперечностей 

в нормативному регулюванні Податковим кодексом України та Кодексом 

про адміністративні правопорушення. 

 

2.4.4. Реформування кодифікованого акта, який регулює публічні 

фінансові відносини 

Подібний етап, дуже часто пов’язується зі зворотнім процесом – 

процесом рекодифікації, який означає певну процедуру розриву однієї 

конструкції правового регулювання та заміни її на іншу. Водночас етап 

реформування, процес рекодифікації зовсім не означає абсолютне знищення 

норм попереднього кодексу та запровадження абсолютно нових. 

«Рекодифікація вимагає передбачити повний та точний набір перехідних 

положень, які полегшують заміну старого кодексу новим» [86, с. 204]. 

Дійсно, рекодифікація передбачає еволюційний аспект реформування 

кодифікаційного акта, в умовах якого зберігаються всі найважливіші та 

найпринциповіші досягнення законотворчості попереднього етапу. Треба 



197 

погодитись із необхідністю виокремлення низки перехідних положень, 

якими не лише забезпечується еволюційні зміни власне кодифікаційних 

норм, а й гарантується раціональне узгодження місця такого кодексу 

в системі законодавства в цілому. 

Подібне узгодження передбачає удосконалення, збалансування як 

внутрішньогалузевих, так і міжгалузевих аспектів застосування 

кодифікаційних норм. Така ситуація цілком слушно ілюструє кодифікаційні 

процеси, що характеризують кодифікацію у фінансовому законодавстві. 

Існування Бюджетного кодексу України разом із Податковим кодексом 

України об’єктивно зумовлює низку аспектів, що виникають на межі їх 

застосування та спричиняють узгодження цих різновидів фінансово-

правових норм. 

Регулюючи фактично один і той же різновид суспільних відносин, 

Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України використовують 

різні поняття. Так, відповідно до ст. 9 «Класифікація доходів бюджету» 

Бюджетного кодексу України доходи бюджету класифікуються за такими 

розділами: 1) податкові надходження; 2) неподаткові надходження; 3) 

доходи від операцій з капіталом; 4) трансферти. Частина цієї ж статті 

визначає, що податковими надходженнями визнаються встановлені 

законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори та 

місцеві податки і збори. Але податкове законодавство не знає такої 

категорії, як «податкові надходження». Стаття 6 «Поняття податку та 

збору» Податкового кодексу України визначає, що податком 

є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку, тоді як збором (платою, внеском) 

є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється 

з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому 

числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, 

органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та 

особами юридично значимих дій. У цілому ж «сукупність 
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загальнодержавних та місцевих податків та зборів, … становить податкову 

систему України» (ч. 6.3 ст. 6 Податкового кодексу України) [191]. Ані 

в тексті Податкового кодексу України, ані в ст. 14 цього акта поняття 

«податкових надходжень» не міститься. 

Штучно породжена колізія на межі бюджетного та податкового 

регулювання викликає низку питань, яких можна було б уникнути. Не 

зрозумілим є співвідношення конструкцій податкових надходжень та 

податків і зборів. Якщо вони ідентичні, то навіщо було в Бюджетному 

кодексі України вигадувати нову конструкцію, а не використати поняття 

«податкової системи» [191] або просто «податків та зборів». Якщо ці 

конструкції різні, то що входить до складу податкових надходжень окрім 

податків та зборів. Те саме стосується різних форм до нарахувань, які 

виникають при несвоєчасному виконанні податкового обов’язку або 

виконанні його не в повному обсязі тощо. Тобто перед нами приклад 

поверхового підходу до запровадження та використання фінансово-

правового категоріального апарату. 

Вищенаведений приклад інституційного узгодження в межах однієї 

галузі не виключає й вирішення проблем співвідношення правових норм 

між кодексами різного типу (публічних та приватних). Так, деякі аспекти 

податкового регулювання кодифікованим актом здійснюються з посиланням 

на норми Цивільного кодексу України. Взаємозв’язок цивільного 

законодавства та податкового обумовлюється наявністю цілої низки 

цивільно-правових за своєю правовою природою термінів, які закріплені 

в Податковому кодексі України. Отримують свою фіксацію такі поняття в 

ст. 14 Податкового кодексу України. Фактично, такі цивільно-правові 

терміни слід було б вважати «пристосованими» для цілей оподаткування 

цивілістичними поняттями. Однак, чи завжди такі терміни є саме 

«пристосованими» для цілей оподаткування? З положень Податкового 

кодексу України це не завжди можна прослідити. Так, цивілістичні за своєю 

природою терміни, закріплені в ст. 14 Податкового кодексу України, 
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можуть умовно бути поділені на: а) пристосовані терміни; б) продубльовані 

терміни. 

Пристосовані терміни – це поняття, дефініції яких з метою 

оподаткування зазнали «ревізії» та відповідно у переформатованому вигляді 

були закріплені в Податковому кодексі України. Прикладом пристосованого 

поняття є термін «фінансовий кредит» (пп. 14.1.258 п. 14.1 ст. 14 

Податкового кодексу України), визначення якого було сформовано із 

застосуванням податково-правової лексики. Продубльовані терміни – це 

визначення, які повністю взяті з цивільного права та перенесені 

законодавцем у податково-правову площину без жодної формальної чи 

змістовної трансформації. Прикладом таких термінів може бути поняття 

«відступлення права вимоги» (пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 Податкового 

кодексу України), зміст якого із перенесенням його в Податковий кодекс 

України не зазнав жодних змін. 

Саме з огляду на наведені підстави постає необхідність рекодифікації, 

яка передбачає певний вибір: кодекс-реформу чи кодекс-компіляцію; 

кодифікацію часткову (поетапно) чи тотальну. Вибір такого напряму 

реалізації нормотворчих процедур залежить як від зовнішніх, так 

і внутрішніх умов впливу. Якщо зовнішні підстави охоплюють політичні 

потреби, передумови та необхідність реформування, що стосується змісту 

та характеру соціальних відносин, то внутрішні підстави зосереджуються 

переважно на юридичній техніці, оцінці місця та зв’язків кодексу 

з галузевими законодавчими актами і взагалі його місця в системі 

законодавства в цілому. 

Кодифікаційна реформа, принципова зміна змісту кодексу можлива 

або в разі, коли кодекс з’являється вперше або коли така реформа 

відображає концептуальне корегування (найчастіше руйнування) 

суспільних відносин, що відбивають характер певного етапу розвитку 

держави. На відміну від цього рекодифікація-компіляція передбачає 

безперервний процес застосування методу, що дозволяє «розробляти 
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кодекси без затримок та втрат, які зазвичай мають місце через характерні 

для будь-якої реформи права щодо змісту обговорення та дебати» [86, 

с. 205]. Поетапна, поступова кодифікаційна реформа характеризується 

кількома позитивними аспектами: а) зберігає та гарантує спадкоємність 

правових засобів регулювання; б) миттєво реагує на законодавче 

закріплення найбільш актуальних аспектів правового регулювання; 

в) зберігає баланс розвитку суспільних відносин та законодавчого 

відображення змін цього розвитку; г) зменшує до мінімум період 

«правового очікування» (появи принципово нового кодифікованого акта); 

ґ) гарантує стабільну еволюцію правових форм; д) виключає використання 

випадкових, похідних, перехідних реформ, що передують процесу 

кодифікації при прийнятті нового кодексу в умовах революційних процесів 

законотворчості. Ж. Корню, пов’язуючи поступове визрівання із запорукою 

якості, наголошував, що «повільна розробка – ось та ціна, яку треба було 

заплатити за те, щоб дати відстоятися ідеям» [86, с. 206]. 

Провідну роль у кодифікаційних реформах при врахуванні таких 

позитивних аспектів відіграє рецепція та імплементація. Принципове 

розмежування цих засобів передбачає відповідь на запитання: що має 

запозичуватись, які правові інститути, які елементи юридичної техніки 

тощо. Може йтися про загальні ідеї права як системи консолідованих 

поглядів, уявлень стосовно закріплення впевненості окремих груп громадян 

або суспільства в цілому відносно фундаментальних принципів соціального, 

політичного, правового порядку [20, с. 22-24]. Подібні процеси саме 

і виражають природу рецепції, яка передбачає глобальне реформування 

правового ладу суспільства. Ж. Карбоньє, характеризуючи зміст рецепції, 

визначив її як культурну мутацію [92, с. 198-201]. 

Не можна виключати й інших тенденцій, що можуть спричинити таке 

реформування, мутації правових конструкцій, яке призведе до руйнування 

правової культури, принципового зростання протирічь, неприпустимих 

спрощень, що зумовлять не запозичення реципієнтом засад правової 
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культури, а її руйнацію [248, с. 194-196]. Враховуючи цю тезу, треба не 

виключати можливість негативних наслідків рецепції. 

Особливістю рецепції є те, що ініціатива реалізації цих процесів 

належить публічній владі. Це є певним свідченням як еволюційності чи 

революційності законодавчих перетворень, так і відображення 

об’єктивності владних уявлень щодо реформування законодавства на 

підставі трансформації суспільних відносин. Революційні зміни 

законодавства на підставі кардинальної трансформації суспільних відносин 

можуть відбуватися і в умовах, коли рецепція не можлива. Наприклад, зміна 

законодавства з 1917–1918 рр. не мала можливості спиратися на які-небудь 

запозичення в контексті становлення соціалістичного законодавства, якого 

до цього не було взагалі, як і не було його прикладів. Кардинальні зміни 

в реформуванні законодавства характеризували і при з 1991 року, в тому 

числі і в Україні. На відміну від попереднього прикладу, процеси рецепції 

в цих умовах були не лише можливі, а й об’єктивно необхідні, бо переважна 

більшість розвинених країн Європи спиралися на наявність законодавства, 

яке забезпечувало існування приватної власності, розвиток інших 

інститутів, які були не характерні для соціалістичного суспільства.  

Кодифікаційні процеси упорядкування відносин, що регулюють обіг 

публічних коштів, зумовлюють баланс рецепції та імплементації. І в 

першому, і в другому випадку йдеться про запозичення, узгодження, 

досягнення балансу: при рецепції – між нормами фінансового законодавства 

та нормами інших правових галузей; при імплементації – між джерелами 

права, запозиченням положень міжнародного права, на підставі чого до 

національного законодавства або включаються норми міжнародних 

договорів, або змістовно корегуються. Процес імплементації міжнародних 

правових норм охоплює кілька стадій: запозичення, адаптації та модифікації 

принципів та норм, які включаються до фінансово-правових інститутів та 

підгалузей [30, с. 214-215]. 
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Еволюційний процес кодифікації іноді передбачає й застосування 

нетрадиційних конструкцій як для законотворчих процедур, так і для 

визначення місця того чи іншого акта в системі законодавства. 

Демократичність розробки кодексу балансує з підставами оперативності. 

Р. Кабріяк наводить приклад, коли Торговий кодекс на підставі штучних 

пояснень оперативності було затверджено ордонансом уряду [86, с. 206]. 

Подібний тип нормативно-правового акта приймається урядом з дозволу 

парламенту в тих сферах, які мають регулюватися законом. З подібною 

ситуацією ми стикалися і в Україні на межі 1992–1993 рр. Саме в той час 

функції законотворчості були передані Кабінету Міністрів України. Його 

акти (декрети) дорівнювали за своєю юридичною силою законам. 

Внаслідок важкого економічного становища в державі та необхідності 

оперативного прийняття рішень із важливих питань соціально-економічного 

характеру на початку 90-х рр. ХХ ст. Верховна Рада України фактично 

делегувала законодавчі повноваження Кабінету Міністрів України. 

Відповідне делегування було здійснено шляхом прийняття Закону України 

«Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, 

передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень 

Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції 

України» від 18 листопада 1992 р. № 2796-ХІІ. У рамках відповідного 

нормативно-правового акта передбачалося строкове (на шість 

місяців) делегування законодавчих повноважень Кабінету Міністрів 

України з прийняття рішень і таких питань: 1) відносини власності; 2) 

підприємницька діяльність; 3) культурний і соціальний розвиток; 3) митна 

політика; 4) науково-технічна політика; 5) кредитно-фінансова система; 6) 

оподаткування; 7) державна політика оплати праці; 8) державна політика 

з питань ціноутворення [226]. 

Прийняття відповідного закону, яким делегуються законодавчі 

повноваження органу виконавчої влади та подальша реалізація Кабінетом 

Міністрів України таких повноважень шляхом прийняття цілої низки 



203 

декретів, є хрестоматійним прикладом делегованого законодавства. При 

цьому потрібно зазначити, що такого роду делегування мало темпорально-

обмежений характер – строком на шість місяців. У цьому разі важливо 

зауважити, що строковим було саме делегування повноважень, а ті декрети, 

які були прийняті в період з 2 грудня 1992 р. по 20 травня 1993 р. 

продовжували діяти доти доки не були замінені законами.  

Оцінюючи внутрішні підстави рекодифікації, треба виходити із 

внутрішньої гармонії кодифікаційного акта, яка передбачає наявність: 

а) чіткої збалансованої гармонії внутрішньої побудови кодексу; б) системи 

збалансованих зв’язків кодифікаційного акта з іншим галузевим 

законодавством; в) об’єктивне, раціональне місце кодексу в системі 

законодавства в цілому і, відповідно до цього, існування логічних зв’язків із 

законодавчими актами інших галузей. Ж. Корню наголошував: 

«Кодифікувати – це означає законодавствувати системно, враховуючи 

наявні потреби будь-якої системи» [86, с. 208]. Саме гарантування 

системності в широкому розумінні передбачено внутрішніми передумовами 

рекодифікації. Зрозуміло, що збалансоване, логічне місце кодексу в системі 

законодавства визначає чітку узгодженість з іншими законами. Але цього 

замало, бо в такому разі, ми виходимо на рівень законодавчого 

упорядкування, що здійснюється в межах замкненої системи – держави. 

Водночас інтеграційні процеси, що активно відбуваються у світі, 

зумовлюють погляд на використання тенденції законотворчості, що 

узгоджується з тенденціями розвитку інших держав. Саме тому системності 

у цьому разі не можна досягти без врахування норм міжнародних договорів.  

Не можна виключати і того, що за цих умов еволюційність, яка має 

позитивні, об’єктивні підстави, може відіграти і негативну роль. Це 

стосується тих ситуацій, коли правові зміни повинні відбуватися дуже 

швидко, і не завжди в логічних формах. Крім того, в таких ситуаціях 

можуть переважати політичні підстави, зацікавленість окремих політичних 

груп, що не завжди є логічним та послідовним. Саме за цих умов може бути 
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порушенна, а іноді і втрачена системність як кодексу, так і процесу 

кодифікації в цілому. 

Подолання вищевказаних проблем безумовно передбачає відповідну 

законотворчу діяльність, що має відбуватися через зміну нормативного 

масиву, який спрямований на врегулювання відносин, що є сферою 

застосування кодифікованого акта. Подібне корегування нормативного 

матеріалу може здійснюватися таким чином: 

1. Зміна норм чинного кодексу. У цьому разі йдеться про подолання 

колізій, які не мають принципового, системного характеру. Це можуть бути 

незначні суперечності, які не були передбачені при прийнятті першої 

редакції акта або були виявлені через певний проміжок часу та змінили 

окремі деталі законодавчого регулювання. Зрозуміло, що подібна форма 

реформування спрямована на покращення законодавчого регулювання, 

упорядкування, впливу норм кодифікованого акта. Але не можна виключати 

і негативні наслідки таких дій. Вони можуть полягати в кількох аспектах. 

По-перше, зміна окремої статті кодексу може порушувати або взагалі 

руйнувати системний підхід щодо регулювання кодифікованим актом. 

Наприклад, свого часу були внесені зміни до ст. 19 Бюджетного кодексу 

України, де як окрему стадію бюджетного процесу було виокремлено 

стадію підготовки бюджетної декларації. Таким чином, бюджетний процес 

з чотирьохланкової системи процедур перетворився на п’ятиланкову – за 

змістом ст. 19 Бюджетного кодексу України. Водночас для збереження 

системного, наскрізного підходу в бюджетному регулюванні подібні зміни 

об’єктивно вимагали корегування й інших частин (глав) Бюджетного 

кодексу України, які безпосередньо і містять сукупність законодавчих норм, 

що характеризують окремі стадії бюджетного процесу. Але такої системної 

трансформації не відбулося і сьогодні реформування окремої частини, 

окремої статті кодифікованого акта породило колізію між нею та 

сукупністю статей, які регулюють відносини щодо бюджетного процесу.  
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Структура бюджетного процесу як за визначенням, так і за 

структурною побудовою Бюджетного кодексу України передбачає чотири 

стадії, тобто за ст. 2 Бюджетного кодексу України [36], бюджетний процес 

це -регламентований бюджетним законодавством процес складання, 

розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, 

а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Цей підхід 

цілком відбивається і в структуруванні глав та статей цього кодифікованого 

акта, де йдеться (на прикладі Державного бюджету України) про стадії: 1) 

складання Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України 

(глава 6 Бюджетного кодексу України) [36]; 2) розгляд та затвердження 

Державного бюджету України (глава 7 Бюджетного кодексу України) [36]; 

3) виконання Державного бюджету України (глава 8 Бюджетного кодексу 

України) [36]; 4) бухгалтерський облік та звітність про виконання 

Державного бюджету України (глава 10 Бюджетного кодексу України) [36]. 

Але, відповідно до змін 2018 р. редакція ч. 1 ст. 19 «Стадії та учасники 

бюджетного процесу» Бюджетного кодексу України набула такого вигляду: 

«Стадіями бюджетного процесу визнаються: 

1) складання та розгляд Бюджетної декларації (прогнозу місцевого 

бюджету) і прийняття рішення щодо них; 

2) складання проектів бюджетів; 

3) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет 

України (рішення про місцевий бюджет); 

4) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про 

Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 

5) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття 

рішення щодо нього» [208]. 

У ситуації, що склалася, редакція Бюджетного кодексу України в тих 

частинах, які регулюють бюджетний процес, є хибною. Ми виходимо з того, 

що після внесення змін до ст. 19 необхідно було б редакційно доопрацювати 

кодекс, а саме виокремити главу «Складання та розгляд Бюджетної 



206 

декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення щодо них» 

і щодо Державного бюджету Україні, і щодо відповідних статей про місцеві 

бюджети, та внести зміни до ст. 2, у якій визначено поняття «бюджетного 

процесу», виклавши таке визначення в такій редакції: «бюджетний процес – 

це регламентований бюджетним законодавством процес складання та 

розгляду Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття 

рішення щодо їх складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, 

звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства». Тобто в цьому разі ми подолали б формальну 

неузгодженість використання категоріального апарату, що стосується 

бюджетного процесу. Але нам видається, що є більш логічний та 

послідовний шлях розв’язання цього протиріччя – відмовитись від 

виокремлення як окремої стадії бюджетної декларації. Подібний етап 

є внутрішньою складовою першої стадії бюджетного процесу – складання 

проекту бюджету. Стадійність процедур бюджетного процесу 

характеризується принциповою зміною мети бюджетного регулювання, 

кола суб’єктів, характеру відносин. Але, нічим стадія «складання та розгляд 

Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення 

щодо них» не відрізняється. 

По-друге, зміна окремих статей кодифікованого акта може 

відбуватися не на підставі відбиття об’єктивно необхідних змін суспільних 

відносин, а задля досягнення вузьколокальних, політичних інтересів 

окремих кіл, що впливають на законодавчі процеси, реалізуючи окремі 

політичні гасла. Так, кілька років тому широко проголошена «податкова 

реформа» була зведена виключно до кількісної зміни переліку платежів, які 

становили податкову систему України. Переважно акцентувалася увага на їх 

кількісному зменшенні. 

Так, у 2014 р. під гаслами податкової реформи було проголошено 

принципове зменшення кількості податків та зборів, що входять до складу 

податкової системи України. На той час до загальнодержавних податків та 



207 

зборів входили: 1) податок на прибуток підприємств; 2) податок на доходи 

фізичних осіб; 3) податок на додану вартість; 4) акцизний податок; 5) збір за 

першу реєстрацію транспортного засобу; 6) екологічний податок; 7) рентна 

плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України; 8) рентна 

плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються 

в Україні; 9) плата за користування надрами; 10) плата за землю; 11) збір за 

користування радіочастотним ресурсом України; 12) збір за спеціальне 

використання води; 13) збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 

14) фіксований сільськогосподарський податок; 15) збір на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства; 16) мито; 17) збір у вигляді 

цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, 

крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними 

установками; 18) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

природний газ для споживачів усіх форм власності (ст. 9 Податкового 

кодексу України) [191]. 

Після внесення змін до ст. 9 Податкового кодексу України в 2014 р. 

кількість загальнодержавних податків скоротилася до семи: 1) податок на 

прибуток підприємств; 2) податок на доходи фізичних осіб; 3) податок на 

додану вартість; 4) акцизний податок; 5) екологічний податок; 6) рентна 

плата; 7) мито [191]. Таким чином, на перший погляд склад податкової 

системи України зазнав змістовного реформування. Але при цьому 

зменшення податкового навантаження не відбулося. Справа в тому, що 

частина платежів, які були чинними до 2014 р., були об’єднані в один. Так, 

рентна плата увібрала в себе п’ять різновидів рентної плати, які існували до 

2014 р. Окремі платежі (наприклад плата за землю) перейшли з категорії 

загальнодержавних податків та зборів до місцевих. Деякі лише змінили 

назву (збір за першу реєстрацію транспортного засобу на транспортний 

податок). Таким чином, жодних позитивних змін щодо зменшення 
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податкового навантаження загальнодержавних податків та зборів не 

відбулося. 

Принципово не відрізнялися від цього і ситуація з місцевими 

податками та зборами. Так, відповідно до ст. 10 Податкового кодексу 

України (в редакції від 2 грудня 2010 р.) до місцевих податків та зборів 

належали: 1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2) 

єдиний податок; 3) збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності; 4) збір за місця для паркування транспортних засобів; 5) 

туристичний збір [191]. Після змін 2014 р. до місцевих податків та зборів 

входять: 1) податок на майно; 2) єдиний податок; 3) збір за місця для 

паркування транспортних засобів; 4) туристичний збір [191]. Скорочення 

місцевих податків та зборів з п’яти до чотирьох знов-таки вводило в оману. 

Так, відповідно до ст. 265 «Склад податку на майно» Податкового кодексу 

України податок на майно складається з: 1) податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 2) транспортного податку; 3) плати за 

землю. [191] Таким чином, не складно помітити, що кількість місцевих 

податків та зборів збільшилась на два платежі. До того ж хотілося 

б звернути увагу на формальну неохайність законодавця. Якщо до такого 

реформування ст. 10 Податкового кодексу України мала назву «Місцеві 

податки та збори» та включала вичерпний перелік податків та зборів, то 

після вищевказаних змін вона стала мати назву «Місцеві податки», хоча до 

їх складу збори включались також. У чому полягає принципова різниця між 

податком та збором вказано в ст. 6 Податкового кодексу України. 

Зрозуміло, що вищенаведені приклади реформувань кодифікованого акта 

шляхом зміни окремих його статей, не можуть позитивно впливати на його 

удосконалення та покращення в цілому. 

2. Прийняття нової редакції кодексу. Подібна форма реформування 

кодифікованого акта обумовлюється необхідністю системної зміни 

кодифікованого акта. Зазвичай подібні заходи відбуваються через доволі 

тривалий проміжок часу. Виходячи з того, що кодифікація у фінансовому 
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законодавстві відбувається за підгалузевими напрямками, як приклад, 

можна послатися на прийняття нової редакції Бюджетного кодексу України 

через 10 років після прийняття його вперше. Перша редакція Бюджетного 

кодексу України була прийнята у 2001 р. Відповідний кодифікований 

нормативно-правовий акт було прийнято на заміну Закону України «Про 

бюджетну систему України» (1990). Друга редакція Бюджетного кодексу 

України була прийнята у 2010 р. (набрала чинності з 1 січня 2011 р.). 

У цьому разі потрібно зазначити, що Бюджетний кодекс України 

у першій та другій редакції відрізняються структурно. Так, у першій 

редакції відповідного кодифікованого нормативно-правового акта було 

передбачено Загальну та Особливу частини. Що є стосується Бюджетного 

кодексу України у другій редакції, то він не передбачає поділу на Загальну 

та Особливу частини. У контексті вищезазначеного потрібно зауважити, що 

загальноприйнятим є підхід, відповідно до якого кодифікований 

нормативно-правовий акт повинен бути поділений на Загальну та Особливу 

частини. У Загальній частині закріплюються нормативні приписи, які 

поширюються на всю систему бюджетних відносин, тоді як в Особливій 

частині отримують свою формалізацію конкретні галузеві інститути, 

субінститути. Відповідно, поділ на Загальну та Особливу частини є цілком 

логічним. Відсутність такого структурного поділу у новій (другій) редакції 

Бюджетного кодексу України потрібно розглядати радше як недолік 

нормотворчої техніки. При цьому потрібно зазначити, що своєрідну 

функцію Загальної частини кодексу, хоча й в усіченій формі, в Бюджетному 

кодексі України другої редакції виконує глава 1 «Загальні положення». 

Саме в рамках відповідної глави визначено коло відносин, що 

регламентуються відповідним кодифікованим актом, глосарій бюджетної 

термінології, поняття бюджетного періоду та система бюджетного 

законодавства. Водночас глава 2 «Бюджетна система України та її 

принципи» також містить загальні положення, які було б логічно 

інтегрувати в главу 1 Бюджетного кодексу України; 
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в) прийняття принципово нового кодифікованого акта характеризує 

таке реформування нормативного матеріалу, яке свідчить про необхідність 

надання законодавчої, кодифікаційної форми упорядкуванню відносин, які 

виявились принципово новими та не зазнали змістовного нормативного 

регулювання до цього моменту. Водночас складно, мабуть, чекати, що 

подібне реформування відбувалося б відразу через кодифікацію. Певна 

критична маса накопичення законодавчих приписів найчастіше відбувається 

через появу відносно нового законодавства, а вже на певному етапі його 

розвитку, ускладнення та структурування і з’являється як об’єктивна 

необхідність у прийнятті кодексу, так і сам кодекс. 

Наприклад, Податковий кодекс України не з’явився без поетапного 

розвитку податкового законодавства. На початку 90-х рр. ХХ ст. про 

існування податкового законодавства взагалі говорити можна було лише 

умовно. Фактично розгалуженої податкової системи Радянського Союзу не 

існувало. Основна частина коштів, які формували бюджетні доходи, 

надходили за рахунок вилучень прибутку державних підприємств та 

організацій. 

Податкову систему перед розпадом СРСР можна було визначити лише 

умовно. Досить детально на цьому зупинився М.П. Кучерявенко [127, 

с. 605-680]. На наш погляд, умовність визначення радянської податкової 

системи була пов’язана з кількома принциповими позиціями організації 

відносин оподаткування, що характеризували тоталітарне управління цією 

сферою суспільних відносин. Треба враховувати, що переважна більшість 

суб’єктів, які здійснювали діяльність в промисловості, сільському 

господарстві, зв’язку, торгівлі тощо, уособлювали державну власність. 

Зрозуміло, що і вони самі, і результати їхньої діяльності належали 

безпосередньо державі. Саме тому один із основних джерел формування 

дохідної частини державного бюджету було відрахування вільного залишку 

прибутку. 
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Вільний залишок прибутку за своєю правовою природою лише 

нагадував податок, але переважно був схожий на плату за фонди чи 

фіксовані (рентні) платежі. «Цей платіж виступав як кінцевий результат 

розподілу прибутку підприємств (об’єднань), організацій, суми якого 

залежали від розміру прибутку. Він не мав спеціально встановлених ставок 

та являв собою перевищення фінансових ресурсів підприємств над їх 

плановими витратами. До бюджету надходила різниця між загальною 

сумою прибутку, що розподілявся платіжами, відрахуваннями та витратами 

підприємства у вигляді вільного залишку прибутку» [127, с. 626]. 

Платниками його були державні підприємства та господарські організації, 

які мали самостійний баланс та розрахунковий рахунок у банку. Вільний 

залишок прибутку визначався після того, як із планового прибутку були 

сформовані кілька фондів, що залишилися в розпорядженні підприємства 

(фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних підприємств 

та житлового будівництва, фонд розвитку виробництва тощо). Ще раз 

наголошуємо, що подібний платіж, який становив одне із змістовних джерел 

податкової системи СРСР, класично податковим назвати було складно.  

Ще одна особливість характеризувала радянську податкову систему – 

це використання непрямого оподаткування. Зрозуміло, що в умовах 

тоталітарного ціноутворення, реалізації принципів державної монополії 

акцизний податок використовувати було не доцільно. Але два різновиди 

непрямих податків були характерні для податкової системи СРСР. 

Основним різновидом такого податку був податок з обігу, запроваджений 

ще в 1930 р. Сплачувався цей податок при реалізації товарів власного 

виробництва чи власної заготівлі під час їх продажу. Розмір ставок 

коливався залежно від собівартості продукції. Доволі короткий термін часу 

пов’язаний із існуванням податку на продаж, який було запроваджено 

Постановою Кабінету Міністрів СРСР «Про порядок розрахунку та сплати 

податку з продажу» від 31 січня 1991 р. № 17. Ставка цього податку 

становила 5% від суми реалізації. 
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Як ми вже наголошували вище, переважна кількість виробництв 

радянського часу були засновані на державній формі власності. Саме тому 

класичні податки передбачали як платників кооперативні та громадські 

організації, колгоспи, іноземних юридичних та фізичних осіб, 

населення [127, с. 642-665]. 

Етапність розвитку податкової системи України логічно починати 

з 1991 р. На початку 90-х рр. ХХ ст. регулювання оподаткування будувалося 

на підставі радянського законодавства. Основою регулювання податкових 

відносин того часу був Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

«Про податки з підприємств, об’єднань та організацій» від 14 червня 1990 р. 

№ 1561-1, відповідно до якого загальносоюзні податки включали: податок 

на прибуток, податок з обігу, податок на експорт та імпорт, податок на фонд 

оплати труда колгоспників, податок на приріст коштів, що спрямовуються 

на споживання, податок на доходи. Місцеві податки встановлювались 

місцевими радами народних депутатів. Трансформаційний перехід від 

радянської податкової системи до податкової системи незалежної України 

було продемонстровано і тим, що майже одночасно було прийнято два 

закони: «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р. та «Про 

порядок дії на території Української РСР в 1991 році Закону СРСР “Про 

податки з підприємств, об’єднань та організацій”» від 5 липня 1991 р. 

Закон України «Про систему оподаткування» встановлював, 

вичерпний перелік податків і зборів, які існували на території України, та 

закріплював основні елементи чинних податків та зборів. Протягом 1992–

1996 рр. відбулися кардинальні зміни щодо регулювання податкових 

відносин. На досить тривалий час у регулюванні податкових відносин 

основна роль була віднесена декретам Кабінету Міністрів України [225]. 

Тобто на межі 1992–1993 рр. відбулося принципове зміщення законодавчого 

регулювання податкових відносин в бік підзаконного акта, якому було 

надано юридичної сили закону. Середина 90-х рр. ХХ ст. характеризується 

і появою нових, нетрадиційних до цього часу податків, наприклад податку 
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на промисел. Змістовні положення були уведені в Закон «Про систему 

оподаткування» наприкінці 1994 р., якими було деталізовано як вичерпний 

перелік місцевих податків та зборів, так і елементи податкових механізмів. 

У 1994 р. відбулася ще одна зміна в податковому регулюванні, яка на 

перший погляд безпосередньо податкової системи не торкалася, але без якої 

сьогодні уявити справляння податків та зборів неможливо. Йдеться про 

принциповий акцент щодо контролюючої функції податків. Це відбулося 

з прийняттям Закону України «Про державний реєстр фізичних осіб – 

платників податків та інших обов’язкових платежів», який було прийнято 

22 грудня 1994 р. і який набув чинності з 1 січня 1996 р. [211] Цим законом 

було започатковано створення єдиного автоматизованого банку даних 

фізичних осіб, які мали обов’язок сплачувати податки та збори [127, с. 730-

733]. Подібна конструкція дала поштовх прийняттю актів, які регулювали 

подібні облікові відносини стосовно юридичних осіб, платників на додану 

вартість тощо [224]. 

Відбуваються певні експерименти в податковому регулюванні, які 

потім набувають сталих форм. Так, у порядку експерименту в окремих 

областях України (Глобинського району Полтавської області, 

Старобешевського району Донецької області, Ужгородського району 

Закарпатської області), а потім на всій її території з’являється єдиний 

(фіксований) податок для сільськогосподарських виробників [213]. Так само 

з’явився і такий платіж, як гербовий збір. 

До 1997 р. були оновлені практично всі податкові механізми. 

З’являються нові для податкового регулювання поняття та інструменти: 

податкова накладна, бюджетне відшкодування, податковий вексель тощо. 

Ускладнюється і система контролюючих органів, до якої крім органів 

податкової інспекції додаються органи податкової міліції, які наділяються 

доволі принциповими контролюючими повноваженнями, що 

зосереджуються на попереджені та розкритті правопорушень, пов’язаних зі 

сплатою податків та зборів. 
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Реформування кодифікованого акта має відбивати узгодженість 

реформаційних процесів, які стосуються двох систем: по-перше, податкової 

системи як сукупності податків та зборів, на врегулювання відносин щодо 

сплати яких саме і спрямовуються норми Податкового кодексу України, по-

друге, системи податково-правових норм, які відображають системність 

законодавства, що регулює податкові відносини. Окрема увага стосовно 

аналізу податкової системи та кодифікації норм, які її регулюють, буде 

приділена в останньому розділі нашої роботи. У цьому розділі хотілося 

б акцентувати увагу на принципових особливостях, які мають 

враховуватись при здійсненні кодифікаційних процесів щодо регулювання 

обігу публічних коштів. 

Принципова специфічність у регулюванні цих відносин полягає 

у врахуванні тенденцій узгодження національного законодавства 

з положеннями міжнародних договорів, законодавствами інших держав, 

з якими в Україні сформувалася та розвивається тенденція співтовариства. 

Сьогодні не можна не помічати спроб наблизитись до прийняття загальних 

кодифікованих актів. Йдеться про Проект Основ світового Податкового 

кодексу, Проект Кодексу податкових законів для держав Центральної та 

Східної Європи [30, с. 214-221]. Робота над проектом Основ світового 

Податкового кодексу почалася ще на початку 90-х рр. XX ст. , коли 

в 1993 р. професорами Хассі и Д. С. Любиком із Гарвардського 

університету було підготовлено проект Податкового кодексу 

Домініканської Республіки, положення якого в 1996 р. увійшли до Основ 

світового Податкового кодексу (Basic World Tax Code) [30, с. 215-217]. 

Імплементація положень цих актів пов’язується з кількома 

особливостями. По-перше, це проблема термінології, а скоріше якості 

перекладу, коли деякі категорії, які містяться в аутентичному тексті, 

вимагають не лише перекладу, а й комплексної праці над пошуком 

адекватної конструкції щодо вираження їхнього змісту філологами, 

економістами, юристами тощо. По-друге, це врахування особливостей 
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засобів правового регулювання в умовах англо-саксонського та романо-

германського права. Акцент на прецедентному регулюванні може бути 

значною мірою не придатним для застосування кодифікації фінансового 

законодавства України. 

Зрозуміло, що до цих проектів треба ставитись обережно, бо на рівні 

чинних законодавчих актів вони не існують. Крім того, скоріше за все це 

і неможливо, тому що головною ідеєю щодо напрацювання таких проектів 

було намагання сформувати певний орієнтир, схему для розробки 

національних податкових кодифікованих актів, а не зробити єдиний акт для 

цілої низки держав. Водночас деякі акценти, які випливають із положень 

цих проектів, можна виокремити. По-перше, йдеться по єдність 

предметного законодавства на чолі з кодексом. Навряд чи це буде 

безапеляційно призводити до існування одного закону – бюджетного чи 

податкового кодексу, але принциповим є те, що решта законів, які 

регулюють відповідні відносини, мають доповнювати предметне 

регулювання при безпосередньому посиланні із кодифікованого акта. Тобто 

предметна система законодавства не зводиться до одного кодифікованого 

акта, а більш детально формує ієрархію законодавчих актів у податковому 

чи бюджетному регулюванні. 

По-друге, враховуючи інтеграційні процесі світової економіки, треба 

дуже обережно підходити до намагання закріпити протекціоністські 

тенденції. Баланс захисту національного виробника, активізації 

інвестиційних процесів у національну економіку не може здійснюватися без 

активного залучення інвестицій із-за меж країни. Останнє може 

здійснюватися лише в умовах зацікавленості та суттєвих гарантій 

іноземним інвесторам. Без врахування цього міжнародне значення 

податкового та бюджетного регулювання навряд чи додасть ефективності та 

позитивних наслідків кодифікаційним процесам. 

По-третє, це збалансоване використання конструкцій преференцій на 

межі бюджетно-податкового регулювання. Податки виступають одним із 
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основних джерел формування дохідних частин бюджету, за рахунок яких 

формується фінансова спроможність реалізації функцій та завдань держави 

та територіальних громад. Надання податкових пільг зменшує такі 

надходження, що мінімізує й фінансові можливості держави 

і територіальних громад. Крім того, перспективним можу бути взагалі 

мінімізація або відмова від податкових пільг, формування таких режимів, 

коли оподаткування реалізується без будь-яких преференцій, а на зміну 

пільгам приходить цільове бюджетне фінансування пільгових категорій 

платників. 

По-четверте, кодифікація в бюджетній та податковій сфері має 

спиратися на вихідні засади, які встановлюють устрій держави, 

співвідношення адміністративно-територіальних одиниць, що до неї 

входять. Із останнього має випливати і принциповий підхід до побудови 

бюджетної системи, системи податків та зборів, узгодженості між ними. 

Доцільно виходити з того, що ті надходження до доходів бюджету, які 

пов’язуються із ознаками держави (наприклад, платежі при перетинанні 

митного кордону – мито, акцизний податок тощо) мають надходити до 

державних фондів. Платежі, отримання яких обумовлюється діяльністю на 

певних територіях або наявністю об’єктів на цих територіях (податок на 

нерухомість, податок на доходи, плата за землю тощо) мають формувати 

бюджетні доходи територіальних громад. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

В ході аналізу проблем, що увійшли до Розділу 2 ми дійшли 

наступних висновків: 

1. З’ясування природи кодифікації, особливостей цього динамічного 

аспекту, появи кодифікованих актів не може відбуватися без відповідного 

погляду та аналізу, на появі та розвиток цього явища в історичній 

перспективі. Сучасний погляд на характер кодифікаційних процесів 

пов’язується в цілому із визначенням її, як певної форми приведення в 
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єдину узгоджену систему певної сукупності правових норм. Це може 

відбуватися як шляхом об’єднання правових норм різних актів, так і 

принциповим структуруванням та доповненням відповідних джерел. Метою 

кодифікації виступає в таких умова боротьба із правовою невизначеністю, 

подолання колізій, суперечностей між всією масою нормативного 

матеріалу. Саме тому метою кодифікації може бути, як змістовне, так і 

формальне перетворення певної сукупності правових норм, що відбувається 

шляхом корегування чинних кодифікованих актів або появи нових.  

2. Витоки кодифікаційних процесів навряд чи можна пов’язувати із 

корегуванням масиву нормативно-правових приписів. В сенсі цього, на наш 

погляд, слушним є підхід на базі якого доцільно розмежовувати 

кодифікацію у вузькому та широкому значенні. В першому випадку, 

кодифікація пов’язується із систематизацією відповідної сукупності 

правових норм (найчастіше йдеться про певне галузеве угрупування таких 

норм). В другому випадку, кодифікація передбачає узгодження, як всього 

масиву соціальних регуляторів, так і мети їх впливу на поведінку учасників 

відносин. Тобто, в цьому сенсі на початкових етапах виникнення та 

розвиток кодифікаційних процесів йшлося про систематизацію норм 

поведінки, всієї сукупності соціальних регуляторів, а не виключно норм 

права.  

3. Процеси упорядкування та узгодження стосувалися норм моралі, 

релігії, права, судових рішень. Саме через досягнення об’єктивного 

співвідношення впливу різного роду соціальних регуляторів, і досягалася 

основна мета – дотримання певної моделі поведінки тих осіб, надії яких був 

спрямований вплив таких регуляторів. Досягнення такої мети на ранніх 

етапах розвитку кодифікації в широкому сенсі, передбачав, як паралельне 

існування тих чи інших приписів, але в різних формах та з різними засобами 

забезпечення, так і взаємну трансформацію різних видів соціальних 

регуляторів одне в інше.  
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4. Ранні етапи кодифікації базувалися на  принциповому підході до 

розмежування конструкції нормативного та прецедентного регулювання. 

Вже тоді ми знаходимо кодекси, які складаються переважно із певних вимог 

до організації поведінки осіб (примітивні норми права) та кодекси, 

спрямованість яких орієнтована на розв’язання певних колізій при 

вирішенні спорів, або охоплює певну сукупність правил поведінки суддів. 

Зрозуміло, що в подальшому таке розмежування набувало різних форм. По-

перше, окремі кодекси поєднували такі різнохарактерні приписи. По-друге, 

нормативний чи прецедентний характер кодексів поглиблювався та 

призводив до удосконалення відповідного типу правового регулювання.  

5. Найдосконалішим кодифікованим актом за часів римського етапу 

розвитку кодифікації стали Дигести Юстиніана, що були підготовлені в 

Візантії в VI  ст. В цій ситуації розробники постали перед непростим 

завданням: а) зібрати значний матеріал: як імператорські закони, так і твори 

класиків (останні до цього, як об’єкт кодифікації – не розглядались); б) 

привести весь матеріал у відповідність з існуючими суспільними 

відносинами; в) видалити застарілі положення, подолати суперечності; г) 

зберегти та зміцнити імператорську владу; д) забезпечити існування 

рабства.  

6. Дигести Юстиніана включали: 1) твори класиків з цивільного права; 

2) твори класиків, що були присвячені преторському едикту; 3) твори 

Папініана та інших, що не увійшли до перших двох частин. Цей акт став 

основою і для діяльності останньої спроби кодифікації за часів Римської 

імперії, що знайшли відображення в так званих Василиках, яка була 

розпочата при Візантійському Імператорі Василі I Македонянину, а 

завершена його спадкоємцем Левом VI Мудрим. В цілому, Василики 

складали собою компіляцію положень Дигестів Юстиніана із коментарями 

юристів Візантії.  

7. Особливостями змістовної характеристики кодифікаційних процесів 

в середні віки були наступні: а) принциповою умовою кодифікації виступає 
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централізація влади, необхідність появи та існування збалансованої 

сукупності законодавчих норм для управління поведінкою значної кількості 

осіб; б) в процесі кодифікації стосувалися виключного норм релігійного 

права; в) зміст кодифікованих актів орієнтувався на охоплення 

кодифікаційними процесами не окремої галузі права, а всього 

національного права в цілому; г) кодекси XII-XVIII ст. характеризувалися 

дуже слабкою систематизацією матеріалів.  

8. Внаслідок кодифікації законодавства найчастіше з’являється новий 

закон. В той же час, хотілося б уточнити, що подібна новизна має 

будуватися на певному запозиченні приписів, які існували в законодавстві, 

що було чинним раніше.  Безумовно, назва, структурування, особливості 

змісту окремих розділів в новому акті мають відрізнятися новизною, але 

навряд чи можна виходити з того, що до появи кодифікованого акту подібні 

відносини не були врегульовані взагалі. Тобто, революційність новизни 

приписів кодифікованого акту узгоджується, пов’язується з еволюційністю 

нормативних приписів попереднього законодавства.  

9. Кодифікація виступає специфічною діяльністю чітко визначених 

суб’єктів, яка спрямовується на спеціальний об’єкт. В якості об’єкту 

виступає чинна система відповідного галузевого законодавства. 

Специфічність діяльності характеризується як виключними можливостями 

(повноваженнями) суб’єктів, які відносяться до групи законотворців, так і 

чітко формалізованими процедурними можливостями їх здійснювати таку 

діяльність. Більшість дослідників приходять до висновку, що за підсумками 

проведення кодифікації  здійснюється не просто зміна законодавства, а 

створюється новий закон, виробляється нові норми, хоча і на підставі 

врахування існуючих тенденцій правового регулювання.  

10. Юридико-технічна мета кодифікації  охоплює сукупність завдань в 

процесі кодифікації, які обумовлюються основною спрямованістю 

правового впливу, що виражається в соціально-політичних завданнях 

процесу удосконалення та реформування системи законодавства. Тобто, 
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якщо соціально-політичні завдання, які обумовлюють зміст процесу 

кодифікації, визначають основне призначення та спрямованість впливу 

цього різновиду соціальних норм, то юридико-технічні завдання кодифікації 

зосереджуються на деталізацію методів та засобів, якими це робиться. 

Реалізація юридико-технічних завдань кодифікації спрямовується, перш за 

все, на раціоналізацію, як змісту правових норм і їх системи, так і процедур 

застосування таких норм.  

11. Принцип правової визначеності є комплексним вихідним 

положенням права, який включає наступні  структурні елементи: а) 

концепція відсутності зворотної дії закону (зворотна дія закону 

дозволяється тільки у виключних випадках); б) концепція непорушності та 

гарантованої дії існуючих законів; в) концепція законних очікувань 

(проявляється у застосуванні закону у прогнозованому порядку); г) 

концепція доступності закону та його формулювань  

12. Аналізуючи раціоналізацію, що відбувається в процесі кодифікації 

треба враховувати, що вона може відбуватися, як під впливом об’єктивних, 

так і суб’єктивних факторів. Об’єктивні підстави, що знаходяться в основі 

процесу раціоналізації, є її рушійними силами обумовлюються з 

об’єктивними підставами необхідності удосконалення правової форми, 

упорядкування суспільних відносин. В той же час це не виключає і 

можливості впливу на процес раціоналізації суб’єктивних підстав, що 

уособлюють інтереси окремих політичних кіл, і не завжди відображають 

об’єктивні підстави реформування законодавства. Подібні суб’єктивні 

підстави виражаються в переважанні інтересу окремих суб’єктів чи груп, які 

не мають об’єктивних підстав для цього, а ставлять за мету іноді досягнення 

короткочасного, популістського результату. При чому, а такий 

суб’єктивний інтерес може виступати так, як з середини, так і ззовні.  

13. У праві інтерес прийнято підрозділяти на публічний та приватний. 

В аспекті фінансових відносин превалюючим прийнято вважати публічний 

інтерес. Найбільша міра антагонізму публічного та приватного інтересів 
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прослідковується у сфері оподаткування. Такий підхід обумовлюється тим, 

що саме у податковій сфері публічний інтерес переслідує мету належної 

акумуляції надходжень від сплати податків та зборів, тоді як приватний 

інтерес полягає в максимальній оптимізації податкових зобов’язань, яка 

часто межує із протиправною поведінкою платника податків. Досягнення 

балансу публічного та приватного інтересів повинно забезпечуватися за 

посередництвом: а) належного конструювання нормативно-правових 

приписів, які б перешкоджали можливості зловживань з боку як владної, так 

і правозобов’язаної сторони податкових відносин; б) продуманої фіскальної 

політики за якої контролюючі органи не вчинятимуть необґрунтований тиск 

на платників податків; в) прогнозованості правозастосовної практики та 

відсутності вибіркових підходів у ставленні до платників податків. 

14. Раціоналізація правових засобів, що забезпечують упорядкування 

поведінки учасників відносин та реалізуються шляхом кодифікації, 

передбачають застосування абстрактних узагальнень. Саме вони і 

виражають зміст процесу кодифікації. Але, в той же час, при цьому 

змістовні узагальнення можуть набувати занадто абстрактної форми, яка 

цим нерідко унеможливлює ефективне використання кодифікованої норми, 

перетворюючи її на певне гасло. Як певне дзеркальне відображення 

узагальненості кодифікації виступає детальна уніфікація норм 

кодифікаційних актів. Цей шлях дуже розповсюджений, але в той же час 

дуже суперечливий, бо передбачає використання конструкцій вичерпних 

переліків, деталізації всіх можливих обставин та підстав, як використання 

певного правового припису, так і наслідків цього.  

15. Кодифікація може характеризувати як системний процес, який 

реалізує декілька задач: а) задача поєднання, коли зовнішня обробка 

законодавчого матеріалу об’єднує в єдину систему розгалужену сукупність 

правових приписів; б) задача фіксації нових підходів, які в сукупності 

характеризують новизну кодексу, як з формальних ознак (нова структура, 

розподілення на блоки, поява нових розділів), так і на підставі змістовних 
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особливостей; в) задача зведеності, системного об’єднання норм, які 

спрямовані на регулювання сукупності однорідних відносин та на підставі 

цього виокремлюють їх складові, особливості, що передбачає виділення 

окремих підрозділів.  

16. Галузева чи підгалузева однорідність, яка гарантується 

притаманними такій сукупності правових норм методами правового 

регулювання,  виключає поєднання в єдиній правовій конструкції 

диспозитивних та імперативних засобів впливу на поведінку учасників 

відносин. В цих умовах складно характеризувати кодифікований акт як 

комплексний. Якщо виходити з його всеосяжності і саме з цим пов’язувати 

критерій комплексності, то таку характеристику ще можна допустити. Але, 

комплексність в праві характеризує не системне охоплення та масив 

законодавчих норм, а об’єднання двох протилежних методів правового 

регулювання. Кодекс, який знаходиться на чолі галузевої чи підгалузевої 

системи законодавства характеризується принциповими критеріями, що 

поєднують однорідну сукупність правових норм, яка структурується в 

підгалузь чи галузь. Саме тому, на наш погляд, кодифікований акт має 

уособлювати єдність в підході щодо обрання методів упорядкування 

поведінки учасників відносин і акцентувати увагу на галузевій чи 

підгалузевій природі, але не комплексному упорядкуванні відносин.  

17. З’ясовуючи природу кодифікації досить детально аналізуються 

принципи реалізації цього процесу: 1) своєчасність – виражає узгодження 

розвитку суспільних відносин із необхідністю проведення кодифікаційних 

процесів; 2) стабільність – існування кодифікованих норм має гарантувати 

підстави об’єктивного застосування їх протягом відносно тривалого терміну 

часу. В цих умовах навряд чи є доцільним приймати кодекси за часів 

принципових, революційних перетворень, кардинальних реформ; 3) повнота 

– передбачає врахування двох аспектів реалізації процесу систематизації; 4) 

єдина спрямованість – обумовлює реалізацію основної мети процесу 

кодифікації, який має охопити весь регулятивний комплекс, які об’єднаний 
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предметом правового регулювання; 5) системність – обумовлює як 

зовнішнє, так і внутрішнє упорядкування сукупності правових норм; 6) 

обсяг процесу кодифікації – передбачає декілька аспектів реалізації цієї 

форми систематизації законодавства. По-перше, має визначитись система 

норм права, які треба переробити та включити до кодифікованого акту. По-

друге, визначивши систему норм, що підлягають кодифікації необхідно 

ідентифікувати їх з врахуванням принципових особливостей; 7) доповнення 

чи зміни – здійснюється за рахунок виявлених в ході реалізації інших форм 

систематизації прогалин, колізій, відсутності чинному законодавстві норм, 

за рахунок яких можна було б сформовати збалансовану конструкцію 

впливу на регулювання предметних відносин. 

18. Реалізація принципу своєчасності проведення кодифікації має 

виключати затримку в об’єктивній реалізації цієї форми систематизації 

законодавства. Запізнення кодифікації обумовлює не лише появу нових 

протирічь в нормативному регулюванні, а і збільшення масштабності  

чинних законодавчих суперечностей. Це знаходить своє вираження в 

збільшенні прогалин, болючому існуванні колізійності законодавчих норм. 

Зрозуміло, що це впливає і на підрив системності і самого кодексу, і 

побудови системи законодавства. Своєчасність проведення кодифікації 

об’єктивно пов’язується із  необхідністю реалізації цього процесу. При 

цьому така необхідність повинна мати об’єктивні підстави, в основі яких 

лежить розуміння та висновки законотворців. Вони необхідність 

проведення кодифікації пов’язують, по-перше, із розуміння, що в такому 

стані система законодавства існувати не може та, по-друге, що існуючий 

нормативний масив об’єктивно готовий до реалізації такої форми 

систематизації законодавства.   

19. Багатоаспектність проблем, які пов’язані з з’ясуванням природи 

техніки кодифікації пов’язується із обранням принципового підходу, як до 

розуміння, так і до реалізації цього процесу. По-перше, технічні аспекти 

кодифікації можуть уособлювати деталізацію концептуальних теоретичних 
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конструкцій, які набувають  форму системної організації правових норм, 

які, як раз і об’єднуються в кодифікованому акті. Тобто, в такому випадку 

процес кодифікації виражає продукт реалізації теоретичних концепцій щодо 

регулювання певного кола суспільних відносин. По-друге, кодифікаційні 

процеси можуть реалізовуватись емпіричним шляхом через узагальнення 

певних практичних надбань, та залучені в якості кодифікаційних орієнтирів 

певних життєвих випадків та обставин.  

20. Кожен із підходів має як переваги, так і недоліки. Орієнтація 

виключно на теоретичні конструкції може не відображати низки аспектів, 

які характерні до швидких змін, що відображають практичний розвиток 

відносин. Акцент на методологічному моделюванні кодифікаційного акту 

може використовувати норми – гасла, які будуть виражати короткочасні 

інтереси певних політичних груп та призводити не до правової 

визначеності, а до колізійної норми застосування. Методологічне 

обґрунтування системної побудови кодифікованого акту, його структури, 

послідовності розташування норм, вичерпного переліку статей мають 

формувати доктринальний теоретичний підхід до побудови цього акту. В 

той же час змістовне наповнення кожної статті має враховувати та 

будуватись на узагальненій практичного нормозастосування, врахування 

судової практики, яка склалася на цей час.  

21. Кодифікація виступає такою формою правотворчості, в умовах 

якої узагальнення чинного регулювання об’єктивно доповнюється  

встановленням нових норм, які відображають реальний стан існуючих 

предметних суспільних відносин. В результаті кодифікації, як форми 

удосконалення законодавства по суті з’являється новий системний 

законодавчий акт, який характеризується низкою рис: 1) містить норми, які 

спрямовані на регулювання найбільш важливих предметних відносин; 2) є 

зведеним актом, який системно та узгоджено пов’язує в єдину сукупність  

норми, які впливають на регулювання відповідної сфери суспільних 

відносин; 3) характеризується тривалим періодом дії; 4) сфера впливу норм, 
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які об’єднуються в кодексі залежить від структурування, як системи 

законодавства в цілому, так і системи галузевого законодавства; 5) має 

значний обсяг, який обумовлює складну структуру (частини, розділи, 

глави). 

22. Кодифікація як форма систематизації має цілу низку переваг в 

порівнянні з іншими формами: а) за рахунок динамічного характеру 

кодифікації гарантується узгоджений розвиток фінансового законодавства в 

цілому; б) раціональний характер систематизації обумовлює видалення із 

системи законодавчих приписів застарілих, суперечливих норм; в) в ході 

систематизації суспільні відносини, які виступають предметом впливу 

кодифікованого акту, охоплюються найбільш повно; г) єдність принципів, 

які характеризують фінансово-правове регулювання обумовлюють 

узгодженість принципів побудови, як системи фінансово-правової галузі, 

так і похідного від неї кодифікованого акту.  

23. Збалансоване використання компіляції та реформи формує 

об’єктивні підстави для досягнення правової визначеності. В цих умовах 

компіляція дозволяє підійти до визначення проблемних питань, напрямків, 

що вимагають реформування, а вже на стадії кодифікації-реформи обрати та 

досягти найдосконалішої форми законодавчого припису. Треба мати на 

увазі, що «досконалість», в цьому випадку, є вельми умовною. Умовність ця 

виражається в тому, що законодавцю відкриваються два шляхи.  Перший – 

реформування відносин, які знаходяться на кордоні з кодифікованими 

відносинами та представляють інші галузі або інститути. Другий – 

реформування вже реформованих відносин, тобто, внесення змін до 

кодифікованого акту через досить нетривалий період часу.  

24. Спираючись на ст.92 Конституції України можна виділити 

наступні типи приписів, що регулюють кодифікаційні процеси в сенсі 

фінансово-правового регулювання: 1) підгалузеві чи інституційні 

фінансово-правові аспекти, що регулюють спрямованість фінансово-

правового впливу на предметні суспільні відносини (Державний бюджет 
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України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і 

збори); 2) загальні галузеві фінансово-правові аспекти регулювання (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); 3) особливості регулювання, що 

стосується обігу публічних грошових коштів, але здійснюються на межі з 

іншими галузями права. 

25. Може бути перспективним закріплення принципових змін в 

процедурах  прийняття кодексів в порівнянні з законами. Наприклад, 

йдеться про кваліфіковану більшість голів народних депутатів. Перш за все, 

це дозволить забезпечити більш фаховий та ґрунтовний підхід до розробки 

та змісту такого акту.  Крім того, на підставі цього з’явиться обґрунтований 

важіль переваги норми кодексу перед нормою закону у випадку колізії. І 

нарешті, такий підхід обмежить чи занадто бурхливість кодифікаційних 

процесів, обмежить можливість прийняття «модних» кодексів.  

26. Спрямованість єдиного кодифікаційного акту має передбачати 

єдиний підхід до визначення кола учасників відносин. Тобто, він має 

відображати єдиний підхід до системи учасників, як засадниче положення в 

регулюванні. Зрозуміло, побудова єдності Фінансового кодексу на цих 

підставах неможлива. Такий кодифікований акт об’єктивно обумовлював би 

поєднання в ньому в якості окремих складових (частин, розділів, глав) 

норм, що регулюють бюджетні, податкові, валютні і т.д. публічні-фінансові 

відносини.  Але, в цих умовах закріпити єдність суб’єктного складу навряд 

чи вдасться. Так, наприклад, бюджетне регулювання виключає присутність 

у бюджетних відносинах фізичних осіб. Тоді, як в податкових відносинах 

фізичні особи є основними із основних учасників. Саме тому неможливість 

досягнення єдності в суб’єктному складі відносин, що мали б регулюватись 
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Фінансовим кодексом є однією із основних підстав не доцільності 

кодифікації на рівні фінансово-правової галузі в цілому.  

27. Навряд чи має сенс розглядати кодекс абсолютно відокремленою 

від системи законодавства в цілому. По-перше, кодифікований акт 

знаходиться на вершині галузевого ( чи підгалузевого) законодавства. Але, 

це не означає, що він охоплює все законодавство. Існування низки 

підзаконних актів, в яких деталізуються окремі положення кодексу, 

плинність судової практики, яка орієнтована на розв’язанні колізійних, 

конфліктних аспектів  відносин, що регулюються кодексом, навряд чи може 

бути об’єктивно проаналізовано пересічним громадянином, особою, яка не 

має фахової підготовки. По-друге, галузевий чи підгалузевий 

кодифікований акт регулює лише окрему сферу суспільних відносин, яка 

знаходить на межі з іншими сферами галузевого регулювання. Тобто, навіть 

обізнаності в предметному регулювання галузевими норми може бути не 

достатньо для отриманні відповіді на конкретне питання, застосування 

кодифікаційних норм.  

28.  Кардинальна зміна законодавства, яка відбувається в момент 

кодифікації виражає та уособлює, як відповідні політичні процеси 

трансформації поглядів на сучасний стан розвитку суспільних відносин, так 

і схематичне упорядкування законодавчих норм. Зрозуміло, що про 

абсолютний розрив чинних в минулому норм із нормами нового 

кодифікованого акту, може йтися при зміні законодавства на межі 

суспільних формацій, коли типи відносин існувавши та існуючих прямо 

суперечать один одного.  

29. Строк дії кодексу дійсно є одним із показників досконалості 

такого законодавчого акту. Найчастіше саме з кодексом пов’язують більш 

тривалий строк дії у порівнянні з законом, що свідчить про стабільність 

такого акту в регулюванні відповідного різновиду відносин. Це і обумовлює 

привабливість, довіру осіб, поведінка, яких регулюється кодексом, саме до 

такого типу закону. Тобто, часовий аспект використання кодифікованого 
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акту є одним із принципових важелів в оцінці процесу кодифікації  в 

цілому. В той же час, такий період не може бути безмежним і кінець кінцем 

з’являються передумови, коли кодекс стає застарілим. 

30. Складно ставити за мету визначення середнього періоду 

ефективного та збалансованого існування кодексу. Це залежить від багатьох 

обставин: а) наскільки досконалою була редакція прийнятого 

кодифікованого акту; б) як співпав період існування кодексу з динамікою 

стабільності чи розвитку суспільних відносин, на регулюванні яких він 

зосереджений; в) якому типу норм у кодифікованому акті надано перевагу 

(норм, які передбачають конструкцію вичерпних переліків обставин, чи 

норм – принципів, які передбачають доповнення іншими підзаконними 

актами, офіційним тлумаченням); г) місця у системі законодавства та 

характером зв’язків з іншими галузевими законодавствами.  

31. Підставою кризи кодифікованого акту, можна вважати значне 

зростання кількості інших нормативно-правових актів, сферою регулювання 

яких є ті ж відносини, на регулювання яких спрямований і кодифікований 

акт. Подібна ситуація є об’єктивною підставою виникнення колізійності та  

неоднозначності в засобах та режимі правового регулювання. Правила 

кодифікаційної техніки ставлять просту і чітку вимогу – положення кодексу 

не повинні дублюватися в інших нормативно-правових актах. При чому 

таке дублювання не є бажаним ані у відношенні повторного закріплення у 

законі, ані у копіюванні положень кодексу в приписах підзаконних 

нормативно-правових актів. Існує також проблема часткового дублювання 

змісту кодифікованого акту із одночасною деталізацією тих чи інших 

процедур, які не описані у такому кодексі.  

32. Зовнішня кризовість норм кодексу виражає суперечності, що 

охоплюють: а) колізії між кодифікованими актами одного галузевого змісту. 

Бюджетне і податкове право є двома фінансово-правовими підгалузями, 

предмет регулювання яких охоплює два однотипні різновиди публічних 

фінансових відносин. Плинною межею правового впливу в цій ситуації є 
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співвідношення норм, які регулюють відносини щодо реалізації 

податкового обов’язку (в межах впливу Податковим кодексом України) та 

відносини щодо регулювання податкових надходжень, як складових 

дохідної частини бюджету (в межах впливу Бюджетним кодексом України); 

б) колізії між кодифікованими актами різної галузевої природи. Зрозуміло, 

що певний різновид суспільних відносин об’єктивно обумовлює вплив 

низки галузевих законів. В контексті цього, об’єктивно має утворюватися 

межа, в якій збігається нормативний вплив різно-галузевих актів.    

        33. Поетапна, поступова кодифікаційна реформа 

характеризується декількома позитивними аспектами: а) зберігає та 

гарантує спадкоємність правових засобів регулювання; б) миттєво реагує на 

законодавче закріплення найбільш актуальних аспектів правового 

регулювання; в) зберігає баланс розвитку суспільних відносин та 

законодавчого відображення змін цього розвитку; г) зменшує до мінімум 

період «правового очікування» (появи принципово нового кодифікованого 

акту); д) гарантує стабільну еволюцію правових форм; е) виключає 

використання випадкових, похідних, перехідних реформ, що передують 

процесу кодифікації при прийнятті нового кодексу в умовах революційних 

процесів законотворчості.  

34. Корегування нормативного матеріалу в кодифікованих актах  може 

здійснюватися шляхом:  а) зміни норм чинного кодексу, коли  йдеться про 

подолання колізій, які не мають принципового, системного характеру. Це 

можуть бути незначні суперечності, які не були передбачені при прийнятті 

першої редакції акту, або виявились через певний проміжок часу та змінили 

окремі деталі законодавчого регулювання; б) прийняття нової редакції 

кодексу, що обумовлюється, необхідністю системної зміни кодифікованого 

акту. Зазвичай подібні заходи відбуваються через доволі тривалий термін 

часу. Виходячи з того, що кодифікація в фінансовому законодавстві 

відбувається за підгалузевими напрямками; в) прийняття принципово 

нового кодифікованого акту характеризує таке реформування нормативного 
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матеріалу, яке свідчить про необхідність надання законодавчої, 

кодифікаційної форми, упорядкуванню відносин, які виявились принципово 

новими, та які не підпадали під змістовне нормативне регулювання до цього 

моменту.  
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РОЗДІЛ 3  

ВИХІДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОДИФІКОВАНОГО АКТА, ЩО 

РЕГУЛЮЄ ПУБЛІЧНІ ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ 

 

3.1. Поняття кодексу, регулювання якого спрямоване на 

врегулювання публічних фінансових відносин 

Поняття кодифікації та кодексів можна пов’язувати зі з’ясуванням 

природи цього явища в кількох значеннях. 

По-перше, поняття «коду», «кодексу», «кодифікації» має узагальнене 

міжнаукове значення, що традиційно використовує ціла низка наук 

(лінгвістика, генетика, кібернетика, інформатика, соціологія тощо). 

У переважній більшості випадків використання термінів «кодифікація» та 

«кодексу» в цих напрямах наукових знань базується на загальних підходах, 

які вже склались у юриспруденції, уособлюють собою певну форму 

запозичення юридичного значення таких понять. Так, П’єр Бурдьє 

наголошував, що в розумінні соціологічного підходу кодифікацією 

є надання певної форми різного виду звичкам соціальної поведінки, 

«кодифікувати означає одночасно надавати форму та утворювати 

форми» [34, с. 7]. 

По-друге, процеси кодифікації стосуються упорядкування цілісної 

системи соціальних регуляторів, йдеться про узгодження характеру та меж 

правил поведінки. При цьому до такого процесу кодифікації залучаються 

майже всі соціальні регулятори. Наприклад, Кодекс рицарства регулював 

правила поведінки військової касти середньовічної Японії. Знаменником, 

який поєднував всю сукупність таких правил, була наскрізна настанова, яка 

відбивалася і в релігійних догматах та вимагала абсолютну вірність васала 

щодо сюзерена. Цей Кодекс був і як збіркою правових норм, і як збіркою 

норм моралі, честі. Схожа конструкція існувала як Кпапи – збірка правил 

поведінки, що були розроблені в Камбоджі. Вони являли собою специфічну 
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сукупність правил, пам’ятку власної поведінки щодо того, що треба робити 

аби вважати себе повноцінною людиною [86, с. 93]. 

По-трете, у вузькому розумінні як процеса кодифікації, так і самого 

поняття кодексу йдеться про системне упорядкування виключно сукупності 

законодавчих норм. Словник французької мови (Le Petit de la langue 

francaise) [86, с. 95] визначає кодекс як збірник законів, сукупність законів 

та законодавчих положень, що належать до певної конкретної сфери, 

а кодифікацію – як діяльність, спрямовану на те, щоб кодифікувати, 

результат такої діяльності. 

Цікавим при з’ясуванні поняття «кодексу» є і етимологічний аспект. 

Кодекс (code) [86, с. 96] походить від латинського «codex». Останній термін 

являє собою трансформоване слово «caudex», що означало «стовбур 

дерева». Пізніше це значення набуло більш вузького значення та означало 

дерев’яну дошку для записів. Із плином часу завдяки розвитку технологій та 

писемності цей термін став означати певні зошити, які складалися зі 

шматків шкіри, де була зафіксована певна інформація. За часів 

Стародавнього Риму склалися два підходи до письмової фіксації текстів, 

зокрема й законів: Codex – як вищезгадані зошити, та Volumen – як сувої 

папіруса, на якому була зафіксована відповідна інформація [86, с. 99]. 

Подібні процеси трансформації з папірусних носіїв на пергаментні 

зумовили можливість поширення інформації, законів, що стало значним 

важелем в політичному сенсі, який забезпечив підсилення централізації 

влади. 

Кодекс (codex) у звичайному для сучасного розуміння цього поняття 

вперше став використовуватись у зв’язку з кодексами Грегоріана та 

Гермогеніана. Водночас підхід до процесу кодифікації був трохи ширший 

ніж той з яким ми пов’язуємо узгодження правових норм сьогодні. 

Кодифікація в той час передбачала залучення до такого процесу, зокрема, 

і не офіційних компіляцій імператорських конституцій як офіційних, так 

і не офіційних збірників правових текстів. Термін «кодекс» у середні віки 
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майже не використовувався. Застосування його було пов’язано насамперед 

для посилань на Дигести Юстиніана та інші юридичні пам’ятки Давнього 

Риму [86, с. 99-100]. 

Лише з ХVI ст. практика повертається до терміна «codex». У цей 

період можна виокремити три напрями розвитку процесу кодифікації: 

а) кодекс як результат кодифікації канонічного права. Змістовним 

результатом цього процесу було офіційне прийняття Зводу канонічного 

права 1580 р. Фактично за цих часів було закладено принципові 

термінологічні розбіжності між поняттями «звід» (corpus) як сукупністю 

нормативних положень з відповідною внутрішньою організацією та 

«кодекс» (codex) як елементарним збірником правових норм; 

б) кодекс як сукупність нормативних приписів, що охоплювали 

розпорядження власних суб’єктів. Так, у 1547 р. було розроблено Курциєм, 

префектом Алєсандрії міський кодекс – Codex statutorum. У цей період 

в Європі кодекс означав компіляцію королівських ордонансів; 

в) кодекс як сукупність узагальнень судової практики. Незважаючи на 

те, що компіляції переважали, з’являлись і нетрадиційні кодифіковані акти. 

Кодекс судових рішень Де Бросса в 1612 р. кодифікував судові рішення, які 

узагальнили практику французьких та іноземних вищих судових 

інстанцій. [86, с. 100-101] 

До ХVIII ст. значення терміна «кодекс» трансформується від збірки, 

яка не мала чітко сформованої єдності, інколи збірки ордонансів короля, до 

доволі логічного закінченого акта. Як наслідок бурхливого розвитку 

філософії, школи природнього права «кодекс вже розглядається як звід 

правових норм, що має внутрішню логіку та реформує чинне право» [86, 

с. 103]. Особливістю змістовного підходу до терміна «кодекс» є те, що саме 

в цьому сенсі його розуміють і на рівні законотворення. У 1728 р. канцлер 

Д’Агессо звертає увагу на задум створення повного зводу законодавства, де 

будуть зібранні як в єдиному кодексі закони, що є підставою вирішення 

судових справ [86, с. 103]. Подібний акцент, на наш погляд, є дуже 
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важливим, бо в ньому виокремлено мету кодифікації, її призначення – 

правозастосування. При цьому йдеться не про правозастосування взагалі, 

а про кодифікацію законодавчих норм у сенсі розроблення та 

удосконалення як процедурного регулювання, так і судових процедур. 

Диференційований, поширений підхід щодо з’ясування значення 

терміна «кодекс» передбачає визначення його як безпосередньо 

кодифікованого законодавчого акта, так і врахування різноманітних 

підходів, що характеризують це поняття в історичному сенсі, динаміці, які 

сьогодні не є актуальними саме для правового регулювання: 

а) кодекс – це пов’язаний внутрішньою логікою звід актів, що 

об’єднує сукупність правових норм, які виражають певний предмет 

регулювання, зберігають свою дію та згруповані відповідно до джерела 

походження і є результатом законодавчих робіт чи формальної кодифікації; 

б) кодекс – сукупність звичаєво-правових неписаних норм, які 

розглядаються в певній сфері суспільних відносин, як засадничі норми; 

в) кодекс – назва компіляції нормативних актів, які надруковані 

в певному видавництві; 

г) кодекс – форма стародавніх збірників чи компіляція законів 

(наприклад, Кодекс Юстиніана) [86, с. 98]. 

Р. Кабріяк, посилаючись на сучасний юридичний словник, поняття 

кодифікації розмежовує на поняття, що виражає сенс такої діяльності 

в національних рамках та за їх межами [86, с. 97-98]. У першому випадку 

(загальний зміст) кодифікація пов’язується ним з діяльністю, що 

спрямована на те, аби кодифікувати результат такої діяльності. У другому 

випадку (міжнародне публічне та європейське право) кодифікація 

характеризується ним як узгодження дії щодо складання правової норми, 

яка до цього існувала у вигляді звичая. 

Аналіз галузевих кодексів передбачає різний набір ознак, на які 

звертають увагу дослідники [30, с. 72-73]. Одні наполягають на ознаках 

щодо змісту кодифікації (новизна та зведений характер), інші акцентують 
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увагу на змісті кодифікованого акта (характер та види його норм), решта 

наголошує на увазі щодо структурних особливостей такого акта (наявність 

Загальної, Особливої або Спеціальної частин). Узагальнюючи різноманіття 

підходів до визначення ознак кодексу, необхідно звернути увагу, що в будь-

якому разі вони відображають основні принципи правової галузі, 

зосереджуються на нормах загального характеру [258, с. 43]. 

Аналізу ознак кодифікованого акта приділяли увагу багато 

дослідників. Динаміка розвитку процесів систематизації законодавчих актів 

призвела до появи кодексу як специфічного нормативно-правового акта, що 

характеризує низка ознак, на підставі яких і можна виокремити кодекс зі 

всієї системи галузевого законодавства. До таких ознак належать: 1) кодекс 

посідає найвище місце в ієрархії галузевих чи підгалузевих законодавчих 

актів; 2) виступає системним нормативно-правовим актом, який на базі 

єдиних принципів регулює однорідну сукупність суспільних відносин; 3) 

спрямований на регулювання важливого кола відносин; 4) забезпечує 

регулювання суспільних відносин на нових засадах, якщо порівняти із 

законодавством, яке було чинним до прийняття кодифікованого акта; 5) 

характеризується цілісністю та узгодженістю нормативних приписів; 6) 

сприяє упорядкуванню чинного законодавства [283, с. 38; 260, с. 36-37]. 

В.В. Тищенко як обов’язкову вимогу для визнання нормативного акта 

кодифікованим вбачав те, що він повинен бути підсумком кодифікаційної 

роботи, мати новизну та зведений характеру, вносити принципові зміни 

в систему нормативних актів, забезпечувати повноту регулювання правових 

відносин [287, с. 203]. О.В. Міцкевич до основних ознак кодифікованих 

законів відносив їх зведений характер та стабільне закріплення основних 

засад у регулюванні і вплив кодексу як фундаментального акта вищої 

юридичної сили, який приймається на тривалий термін, на всю систему 

норм в окремій сфері [261, с. 18]. Характеризуючи різновиди кодифікованих 

актів, С.В. Поленіна наполягала на виокремленні їхніх характерних рис: 

1) закріплюються загальні положення відповідних підгалузей та інститутів 
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законодавства; 2) містить Загальну частину; 3) містять принципи права; 

4) включає дефініції та колізійні норми [192, с. 93-94]. З характерними 

рисами кодексу як юридичного акта пов’язував його природу і В.О. 

Рибаков, до яких відносив: повноту регулювання відносин, єдині підходи 

в регулюванні, закріплення єдиних понять, відображення крупних 

юридичних концепцій, провідне місце в системі законодавства [249, с. 45]. 

Розглядаючи кодифікований акт як акт правотворчості, який системно 

регулює окрему сферу відносин, О.О. Борзунова вирізняє його низку 

зовнішніх ознак: а) має найменування, що вказує на вид такого акта; 

б) структурно розподіляється на частини, розділи, глави, серед яких 

виокремлено Загальну частину; в) затверджується актом відповідного 

правотворчого органу [30, с. 68]. Саме із особливою структурно-

формальною ознакою – наявністю Загальної частини – пов’язує вона 

принципову ознаку кодексу [30, с. 74], оскільки саме в ній нормативні 

узагальнення галузевої природи знаходять своє відображення. На цих 

підставах кодифікований акт і стає на чолі галузевого законодавства. 

У цілому можна погодитись з оцінкою ознак кодексу О.О. Борзунової, 

але хотілося б уточнити одне положення. Дійсно, досить тривалий час 

структурування кодифікованих актів передбачало виокремлення Загальної 

та Особливої, або Спеціальної частини. Загальна частина охоплювала низку 

норм, які мали деталізуватись в інших частинах. Водночас останні тенденції 

законотворчості не розглядають це як аксіому. Якщо в Бюджетному кодексі 

України при прийнятті його у 2000 р. існували Загальна та Особлива 

частини, то в новій редакції таке розподілення зникло. І сьогодні 

законодавець обмежився поділом лише на розділи та глави. Такий же розділ 

притаманний і для побудови Податкового кодексу України, де Загальна та 

Особлива частини існували лише в деяких варіантах проекту. 

Результатом кодифікаційних процесів може бути як поява одного 

кодифікованого акта, так і кількох. У деяких зарубіжних країнах 

конституційні положення об’єднуються не в одному акті, а в кількох 
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(конституції Швеції, Фінляндії). Конституцію Австрії взагалі розглядають 

як систему конституційних актів і положень. Але традиційний 

кодифікований акт найчастіше має зведений характер, який 

характеризується певними особливостями [260, с. 152-153]. Аналіз критерію 

зведеності як характеристики кодифікованого акта обумовлює аналіз цього 

кількісного та якісного параметру [269, с. 12-13; 235, с. 18-23]. Кількісний 

аспект пов’язується із обсягом предмета регулювання (предметні суспільні 

відносини), обсягом законодавчих норм, що становлять галузь 

законодавства. Обсяг суспільних відносин, максимальне охоплення кола 

питань, що регулюються, характеризують предметний підхід, тоді як 

кількісний обсяг законодавчих норм вирізняє орієнтованість законодавчого 

матеріалу. Якісний аспект зведеності кодифікованого акта деталізує 

глобальні підходи до регулювання в цілому, акцентуючи увагу на 

особливостях як норм, так і відносин, що є його сферою впливу. 

Треба обов’язкове мати на увазі, що подібна ознака повинна впливати 

на об’єднання в кодифікованому акті норм не менш ніж інституційного 

рівня. Водночас треба враховувати і певний зворотній зв’язок, вплив. 

Йдеться про те, що якісний рівень розвитку законодавства, про що свідчить 

прийняття кодифікованого акта, дає підстави констатувати новий рівень 

стану поділу відповідної галузі. Таким поділом може бути виступати або 

інститут, або підгалузь. І поява відповідного кодексу має свідчити про 

перехід з інституційного рівня регулювання на підгалузевий. Саме так 

відбулося і при розвитку фінансового законодавства України. Існування 

податкового та бюджетного регулювання на інституційному рівні 

трансформувалося в підгалузевий саме після прийняття Бюджетного 

кодексу України та Податкового кодексу України. 

Такий акт характеризується новизною, якщо порівняти з будь-якою 

збіркою законодавства, яке було чинним до його прийняття. Зрозуміло, що 

в цій ситуації фактично йдеться про порівняння результатів різних форм 

систематизації, а саме інкорпорації та кодифікації. Крім того, метою 
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прийняття кодексу є не просто корегування, удосконалення чинного 

законодавства, а принципова його реформа, кардинальний перегляд 

упорядкування законодавчих норм, які становлять зміст такого акта. Треба 

погодитись з тим, що новизна як ознака кодифікованого акта може мати 

різну міру [30, с. 73-74]. Прийняття такого акта вперше практично гарантує 

змістовну новизну в законодавчому регулюванні, хоча вона не набуває 

абсолютного значення. Робота над проектом та прийняття кодексу 

відбувається на базі та шляхом переробки нормативних положень законів, 

які існували до появи кодифікованого акта. Саме тому принципова 

трансформація нормативних приписів ніколи не виражає абсолютної 

новизни. 

Ми вважаємо, що при будь-якому форматі процесів кодифікації 

абсолютної новизни можна досягти лише в ситуації, коли йдеться про 

першу появу акта, який регулює новонароджені суспільні відносин. Тобто 

коли адекватного правового регулювання таких відносин не було взагалі. 

Враховуючи те, що і еволюційний, і революційний шлях кодифікації 

передбачає саме реформування як наявних відносин, так і законодавства, що 

їх упорядковує, то перебудова нормативного масиву здійснюється 

з використанням і врахуванням презумпцій, фікцій, колізій, аналогій. 

1. Презумпції не є новиною для сучасного стану розвитку механізму 

правового регулювання. В.К. Бабаєв визначає презумпцію як «припущення, 

яке закріплене в нормах права щодо наявності чи відсутності юридичних 

фактів і засноване на зв’язку між ними та фактами наявними, що 

підтверджується попереднім досвідом» [15, с. 14]. Збігаються в цілому 

з таким твердженням і уявлення щодо презумпції представників галузевих 

наук. Так, на думку М.С. Строговича презумпція являє собою «загальне 

правило, яке зобов’язує суд визнати певний факт встановленим чи 

невстановленим, якщо по справі встановлено інший факт (чи акт), з яким це 

правило пов’язує заздалегідь визначені наслідки» [272, с. 168]. 

Традиційність, постійність характеризують правову презумпцію як 
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положення, яке безпосередньо чи опосередковано встановлює в правовій 

нормі відповідний порядок [15; 90, 138]. 

Зрозуміло, що реформування системи законодавства, що регулює обіг 

публічних коштів та відображається в процесах кодифікації, не може 

обійтися без використання такого інструменту. При цьому треба 

обов’язково мати на увазі рису презумпції, що обумовлює її місце 

в механізмі правового регулювання. Ідеться про характер припущення, 

узагальненість. При цьому очікуються вірогідні наслідки підстав та 

результатів поведінки, які випливають із конкретної презумпції. Крім того, 

йдеться про умовне узагальнення певної кількості однорідних випадків. 

Відхилення від таких узагальнень саме і підкреслює передбачувальний, а не 

узагальнений, універсальний характер презумпції. Навряд чи доцільно 

в цьому дослідженні намагатися визначити та охарактеризувати всі види 

презумпцій, що причетні до фінансово-правового регулювання. Але на 

деяких із них хотілося б зупинитися. 

Тривалий час податкове регулювання як вихідну засаду орієнтувалося 

на презумпцію винуватості платника податку. Подібний підхід відбивався 

щонайменше у двох положеннях. По-перше, тлумачення ст. 67 Конституції 

України, яка встановлює імперативний обов’язок щодо сплати податків та 

зборів, орієнтувалося на безумовність виконання цього припису незалежно 

від можливостей платника, правомірності дій та рішень податкових органів 

тощо. Крім того, обов’язок сплати податків та зборів абсолютно не 

узгоджувався з використанням таким чином зібраних коштів державою та 

територіальними громадами, цільовим їх використанням. Це виключало 

і перспективний напрям досліджень – відповідальність публічних суб’єктів 

за використання коштів, які зібрані за рахунок сплати податків та зборів. 

По-друге, до створення адміністративних судів при вирішенні податкових 

спорів у режимі господарської юрисдикції тягар доведення цілком 

покладався на платника. Але вилучення в нього первинної документації 

податковими органами фактично робило це неможливим. Ці обставини 
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і зумовили принципову зміну до орієнтації на запровадження підстав 

презумпції невинуватості платника податку. 

Обов’язок доведення обставин справи, що покладається на суб’єкта 

владних повноважень, надавав змогу дійти висновку щодо відсутності 

в платника низки обов’язків [30, с. 169]: а) він не має обов’язку щодо 

обов’язкового надання пояснень чи надання доказів, які в нього є; 

б) визнання платником своєї провини може враховуватись лише за 

наявності інших доказів, які підтверджують це; в) підстави для 

несприятливих наслідків щодо платника відсутні в разі відмови ним від 

участі в доведенні; г) відмова від будь-яких пояснень платником не може 

впливати на жодні обставини при визначенні виду чи міри його 

відповідальності. 

Презумпцію невинуватості платника податку можна віднести до 

новели податкового регулювання. Фактично лише з прийняттям 

Податкового кодексу України з’явилося чітке її закріплення. Відповідно до 

ст. 4 Податкового кодексу України закріплена презумпція правомірності 

рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-

правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів 

чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне 

(множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або 

контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на 

користь як платника податків, так і контролюючого органу [191]. На наш 

погляд, презумпція правомірності рішень платника податків певним чином 

збігається з презумпцією невинуватості. 

Презумпція добросовісності платника податків є певним 

віддзеркаленням та деталізацією положень, що визначають зміст презумпції 

невинуватості. Фактично йдеться про твердження, відповідно до якого 

формується конструкція: «Поки не доведено інше, поведінка платника 

вважається відповідною до приписів законодавства, а платник – 

добросовісним». Вона базується на тому припущенні, що платник 
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переважно організує свою поведінку, дотримуючись приписів податкового 

законодавства. Враховуючи те, що подібна теза переважно виступає як 

гасло і реальні відносини щодо додержання платниками приписів 

податкового законодавства не збігаються з ідеальними бажаними моделями, 

то зрозуміло, що закріплювати критерій добросовісності в обов’язковому 

законодавчому приписі недоцільно. Саме тому для цього і обрано 

конструкцію презумпції. 

З іншого боку, обумовленість невинуватості та добросовісності 

в конструкції презумпцій виокремлює і зворотній зв’язок, коли 

невинуватість обумовлюється добросовісністю, є її проявом. Логічним у цій 

ситуації видається висновок, що з огляду на добросовісну поведінку 

платника податку, додержання ним приписів податкового законодавства він 

не скоїв жодного податкового правопорушення. На цьому і будується 

вимога платника податків доведення свої винуватості в порядку, 

встановленому законом та на підставі рішення суду, яке набуло чинності.  

Презумпція правоти платника податків є певним відображенням двох 

попередніх та випливає із презумпції добросовісності платника. Вона 

зумовлює те, що будь-які сумніви щодо винуватості особи, яка притягується 

до відповідальності і тлумачиться на користь цієї особи і не можу 

безапеляційно впливати на вирішення спорів за змістом. Ця презумпція не 

стільки обмежує доведення винуватості платника, скільки встановлює 

заборону неможливості врахування при вирішенні спору сумнівних доказів. 

Тобто якщо надані контролюючим органом докази не дають можливості 

повною мірою та остаточно встановити вину платника, то останній 

вважається таким, який не скоїв правопорушення і не може бути 

притягнутий до відповідальності. 

Підстави сумнівів у такій ситуації можуть бути пов’язані не лише 

з об’єктивною поведінкою платника, а й станом, якістю чинного 

податкового законодавства. Наявність у ньому приблизних, невизначених 

понять, некоректне тлумачення оціночних понять, реалізація розсуду 
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контролюючими органами не можуть погіршувати оцінку поведінки 

платника і мають тлумачитись на його користь. Показово, що подібна 

презумпція породжує і певні змістовні правові наслідки для платника. 

Контролюючий орган при обґрунтованих сумнівах у винуватості особи не 

може притягнути її до відповідальності, що виключає нарахування 

штрафних санкцій та застосування інших несприятливих наслідків для 

платника. 

2. Не можна не враховувати при реалізації процесів кодифікації 

можливість та перспективи застосування фікцій, як засобів законодавчої 

техніки. «Для фікції характерним є проголошення як істини положення, яке 

ніколи не відповідало істині» [90, с. 48]. В.М. Горшеньов характеризував 

фікцію, як «закріплений у правових актах нормативний припис у вигляді 

специфічного засобу (прийому), що використовують у юридичній практиці 

та яке полягає в проголошенні наявного факту чи обставин, які насправді не 

мають місця» [60, с. 117]. 

Таким чином, природа фікцій пов’язується насамперед із засобом 

законодавчої техніки, а крім цього безпосередньо з особливістю правової 

норми, підставою якої є об’єктивні причини. За допомогою фікцій 

формуються можливості усунення юридичної невизначеності, 

забезпечується узагальнення та оптимізація юридичної практики. 

Характеризуючи фікції в регулюванні та реформуванні податкових відносин 

можна виокремити три їхні різновиди: суб’єктна, об’єктна та процедурна 

фікції. 

а) Суб’єктна фікція в податковому регулювання застосовується через 

конструкцію «взаємозалежності», «пов’язаності» зобов’язаних осіб. 

Взаємозалежність платників податків характеризує узгодженість правових 

статусів та обов’язків як між юридичними, так і між фізичними особами. 

Щодо першого випадку йдеться про участь безпосердньо чи опосередковано 

однієї юридичної особи в діяльності другої. При цьому досить часто 

встановлюється певний кількісний ценз такої участі. Відповідно до 
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пп. 14.1.103 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України це пов’язується 

з визначенням материнських компаній як юридичних осіб, які є власниками 

інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридичними 

особами, як пов’язані особи [191]. 

Пов’язаність фізичних осіб у цьому разі зумовлюється двома 

обставинами, які виражають або певне організаційне підпорядкування, або 

характеризують родинний стан відносин. У першому випадку 

взаємозалежність пов’язується із підкоренням однієї фізичної особи іншій 

за посадою. У другому випадку йдеться про шлюбні та інші відносини 

фізичних осіб, що характеризують певний родинний стан. 

Юридична залежність таких осіб обумовлюється зовсім не 

податковим регулюванням, воно є похідним від інших галузевих засобів. 

Зрозуміло, що наприклад, особи, які перебувають у шлюбі, залежать одна 

від одної, мають спільне майно, права та обов’язки тощо. На цій підставі їх 

визнають пов’язаними в розумінні регулювання податкових відносин, хоча 

шлюбні відносини безпосередньо з оподаткуванням не пов’язують. Саме 

тому податкова норма, яка констатує такий стан, є фікцією, бо визнає 

змістовним того, чого насправді немає. Податкове значення такої фікції 

пов’язується із встановленням певного запобіжника для маніпулювання 

цінами по окремих правочинах, ухилення від оподаткування. 

б) Об’єктна фікція в податковому регулюванні обумовлює деталізацію 

режиму певного об’єкта оподаткування. У цій ситуації йдеться про 

деталізацію порядку віднесення доходів платників залежно від джерел їх 

отримання (статті 136, 165 Податкового кодексу України) [191]. Подібна 

фікція передбачає і застосування розсуду, коли суб’єкту владних 

повноважень надається право в разі неможливості однозначно віднести 

отримані доходи до доходів із джерел походження в державі вважати їх 

доходами, отриманих за межами держави. Фактично йдеться про визнання 

того, що не існує. Доходи, які не підпадають під категорію доходів, 
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отриманих із джерел на території держави, визнаються такими, що отримані 

за її межами, на підставі рішення суб’єкта владних повноважень.  

в) Процедурна фікція деталізує особливості процедурного 

регулювання поведінки учасників податкових відносин. Дуже часто момент 

отримання платником податку листа від контролюючого органу 

пов’язується зі спливом кількох днів, що зовсім не означає реального 

отримання платником такого листа. В основу правової оцінки ситуації 

покладається припущення, що він все ж таки отриманий. Але головна 

проблема полягає в тому, що на цьому припущенні базується підстава 

застосування щодо платника несприятливих наслідків. Факт отримання 

платником податкового повідомлення-рішення пов’язується з такою 

фікцією і на цій підставі утворюється юридичний склад, який закладається 

в основу примусового стягнення податку та нарахування санкцій. 

3. Колізії являють собою особливу правову категорію, яка виражає 

протиріччя між правовими нормами або правовими принципами, зміст яких 

розкривається сукупністю правових норм. Певне протистояння 

нормативних приписів зумовлює проблему вибору тієї норми, яку треба 

застосовувати при регулюванні податкових відносин та використання якої 

вирішить протистояння приписів двох суперечливих норм. Розв’язання 

правових колізій фактично і формує при цьому поведінку учасників 

податкових відносин, коли йдеться про обрання моделі поведінки. При 

цьому такий вибір здійснюється як на стадії застосування права, так і на 

стадії правореалізації. Якщо в першому випадку акцентується на реалізації 

повноважень суб’єктів, які представляють інтереси держави та 

територіальних громад, що відображається в актах застосування права, то 

в другому – всіма суб’єктами правовідносин. 

М.М. Коркунов, аналізуючи складний характер колізії, звертав увагу 

на те, що протистояння між нормами «можливі, як між різновагомими, які 

змінюють один одного в тій самій державі законами, так і між законами 

різних держав, … якщо факт … сфери дії одного закону доводиться 
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обговорювати під господарювання іншого закону» [106, с. 336]. При цьому 

один юридичний факт потрапляв під дію двох різних законів як за місцем 

або часом здійснення, так і за місце або часом свого обговорення. С.С. 

Алексєєв колізіями вважав протиріччя актів у зв’язку із їхнєю дією на тій чи 

іншій території, компетенцією правотворчих органів та часом видання 

актів [1, с. 76]. До протиріччя між чинним правовим порядком та намірами, 

а також діями щодо його зміни зводив зміст юридичної колізії Ю.О. 

Тихомиров [281, с. 56]. Колізії ускладнюють ефективну роботу правової 

системи, утворюють проблеми в практиці правозастосування, що спричиняє 

руйнування правової стабільності. 

Мабуть треба виходити з того, що абсолютно негативна 

характеристика колізій є недоцільною, бо вона не враховує об’єктивний 

динамізм правового регулювання. Абстрактним виглядає твердження, що 

можна сформувати раз і назавжди беззаперечну правову норму. Стрімкий 

розвиток суспільних відносин вимагає і корегування законодавчого масиву, 

що свідчить про нормальний динамічний розвиток державних інституцій, 

функціювання як правової системи в цілому, так і окремих галузевих чи 

підгалузевих її складових. Наявність колізій може пов’язуватися як 

з низькою якістю законодавчих актів, так і штучних підстав (політичних 

інтересів, економічних протиріч тощо). 

Класифікація юридичних колізій може передбачати кілька 

підстав [281, с. 29-30; 153, с. 225-244]. З огляду на те, що зміст колізії 

передбачає протиріччя між правовими нормами, ми виходимо з того, що 

вона може виражатися в: а) протиріччі між нормами одного законодавчого 

акта; б) протиріччі між нормами різних законодавчих актів (складності 

цього різновиду колізії додає обставина: йдеться про акти однакової 

юридичної сили чи різної. Наприклад, Постанова Кабінету Міністрів 

України та Указ Президента України); в) протиріччі між нормами законів; 

г) протиріччі між нормами, які містяться в різних джерелах права 

(враховуючи норми міжнародних договорів). 



246 

Сьогодні, на жаль, колізійність притаманна податковому 

регулюванню. Чимало проблемних питань породжує поверховий підхід до 

вихідних понять податкового регулювання, використання глосарію 

Податкового кодексу України. Немає розуміння щодо співвідношення норм, 

що містяться в одному такому акті та визначають зміст таких понять, як 

«податковий обов’язок», «податкове зобов’язання», «грошове 

зобов’язання», «податковий борг» (ст. 14 Податкового кодексу 

України) [191]. Колізійність характеризує і співвідношення однопорядкових 

кодифікованих норм, які регулюють однакові чи споріднені відносини, 

пов’язані зі справлянням податків та зборів. У Бюджетному кодексі України 

їх визначають як «податкові надходження» (ст. 9) [36], тоді як 

у Податковому кодексі України йдеться про податки та збори (ст. 6) [191]. 

З приводу цього не можемо погодитись з твердженням О. О. 

Борзунової, яка наголошує, що податкові відносини регулюються не тільки 

податковим кодексом та прийнятими відповідно до нього законами, «але 

і адміністративно-правовими нормами – у частині функцій державних 

органів виконавчої влади та фінансовими – у частині, що стосується 

бюджетного устрою та облікової політики» [30, с. 181]. Ми вважаємо, що 

ані адміністративно-правові норми, що закріплюють функції державних 

органів, ані норми в частині, що стосується бюджетного устрою та облікової 

політики не регулюють податкові відносини. Вони характеризуються своїм 

предметом впливу, а щодо регулювання податкових відносин, у цій ситуації 

можна ставити питання лише про визначення межі податкового та 

бюджетного регулювання або податкового чи адміністративного.  

4. Аналогія в праві розглядається як один зі способів тлумачення норм 

права. Застосування аналогії в правовому регулюванні ґрунтується на 

єдності, що характеризує всю систему соціальних регуляторів, серед яких 

право є лише однією з форм упорядкування поведінки учасників відносин. 

Загальність суспільних відносин, які є сферою впливу правових норм, саме 

і обумовлює використання аналогії, що дозволяє заповнити прогалини 



247 

в праві. Шляхом використання аналогії об’єднуються підстави тлумачення, 

що передбачає поетапне застосування: а) філологічного тлумачення (у разі 

коли не зрозумілим є буквальний зміст написаного); б) логічного 

тлумачення (у разі, коли наявні нормативні приписи безпосередньо не 

встановлені, але нормативні правила можна логічно вивести із чинних 

законодавчих норм); в) реального тлумачення (в ході якого, з’ясовуються 

внутрішній зміст правової норми). 

Аналогію як варіант та засіб тлумачення використовують тоді, коли 

інші засоби не внесли ясності та розуміння в зміст відповідної правової 

норми. При цьому треба враховувати, що застосування права за аналогією 

можливо лише тоді, коли це прямо не заборонено. У регулюванні 

податкових відносин такий шлях є припустимим при зрозумінні « … інших 

випадків, що встановлені законодавством». Подібні варіанти відкритого 

переліку підстав, видів, наслідків тощо, саме й зумовлюють доцільність 

використання аналогічних конструкцій. 

Найбільш яскраво можливість використання аналогії простежується 

в судові практиці при захисті прав платників податків. Принциповим у цій 

ситуації є неприпустимість розширеного тлумачення за аналогією, коли це 

спричиняє розширення обов’язків платників, збільшення підстав 

притягнення до відповідальності платників або настання для них 

несприятливих наслідків. Саме тому, якщо тлумачення норм є логічним 

і доцільним щодо узагальнених приписів кодифікованого акта, які можуть 

утворити Загальну частину кодексу, певний знаменник для відповідного 

предметного регулювання, то щодо тлумачення норм Особливої частини 

треба підходити дуже обережно. Це пояснюється тим, що саме такі норми 

Податкового кодексу України встановлюють обов’язки, підстави 

відповідальності платників, на які не можуть поширюватися розширені 

підходи. 

Кодифіковані акти мають на меті подолати певним чином 

неузгодженість норм законів, на зміну яким вони приходять, забезпечити 
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єдине розуміння та застосування правових норм, виключити дублювання 

між окремими актами. Крім того, кодексами розробляються та 

закріплюються загальні положення, що об’єднують сукупність норм, за 

рахунок яких гарантується регулювання предметної сфери відносин. 

Конструкція кодексу дозволяє поєднати дві суперечливі тенденції. З одного 

боку, інтегрувати норми в єдину систему, а з другого – забезпечити чітку 

диференціацію норм, яка виражала окремі інституційні чи підгалузеві 

особливості. І, нарешті, кодекси сприяють стабільності законодавства за 

рахунок більш сталих приписів, які розраховані на застосування протягом 

тривалого періоду часу. 

У новітній історії перехід до колегіальної розробки кодифікованих 

актів позбавив персоніфікації в назвах кодексів, що не виключило і певної 

проблемності в цьому сенсі. Зрозуміло, що в назві кодексу має бути 

насамперед чітко відображено тип відносин, на регулювання яких 

спрямований вплив такого законодавчого акта. У контексті цього до 

фінансово-правових кодексів немає питань. Назва Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України стисло і в той же час чітко та 

предметно відображає тип суспільних відносин, що є предметом 

регулювання. Тривалий час обговорювалось прийняття Банківського 

кодексу України. Нам здається, подібний підхід не перспективний. 

Банківське регулювання охоплює сукупність комплексних відносин, 

що обумовлює застосування інструментів як публічного, так і приватного 

права. Комплексність банківських відносин обумовлюється тим, що 

банківське право перебуває на стику публічних та приватних галузей права. 

Так, Є. В. Карманов зазначає, що в умовах формування ринкових відносин 

в Україні банківське право перебуває на шляху суміжного становлення як 

галузь права, на межі цивільного та фінансового права. Науковцем було 

запропоноване визначення поняття «банківське право». Банківське право 

науковець визначає як галузь права, яка є системою нормативних приписів, 

що регламентують відносини в межах діяльності з організації 
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і функціонування національної банківської системи задля задоволення 

потреб приватних осіб та держави [93, с. 317]. Таким чином, ми повинні 

резюмувати, що банківське право синтезує одночасно ознаки публічних та 

приватних галузей права за своїм характером. Такий стан справ зумовлює 

визначення банківського права як комплексної галузі права. Так, першим, 

хто визначив банківське право як комплексну галузь права, був А. О. 

Селіванов. Він зауважив, що на банки покладається ціла низка публічних 

контрольних функцій, що й дозволяє говорити про фінансово-правовий 

вплив на банківське право [17, с. 384]. Іншу думку з цього питання має М. 

В. Карасьова, яка зазначає, що банківське право являє собою приватну 

галузь права, а поодинокі контрольні функції банків не можуть 

трактуватися як такі, що вносять публічний елемент у характеристику 

банківських відносин [91, с. 28]. На наше переконання, банківське право 

є радше комплексною галуззю права, якій властиві як риси приватних, так 

й риси публічних галузей права. Багатоаспектність банківських відносин, 

поєднання у банківському праві рис приватного та публічного й обумовлює 

їхню комплексність. 

Подібний аспект законодавчого регулювання не є притаманним 

виключно для України. Так, на межі ХХ–ХІ ст. у Франції йшла інтенсивна 

робота над розробкою Кодексу законів про грошові кошти, банки та 

фінанси. Але на завершальному етапі із назви цього акта зникло посилання 

на банки і йшлося вже про Кодекс законів про грошові кошти та 

фінанси [86, с. 353]. На перший погляд, це просто юридико-технічне 

корегування. Але воно стало проявом принципової зміни характеристики та 

з’ясування природи як банківського права в цілому, так і його місця 

в системі права. За час розробки цього Кодексу принципово змінився підхід 

до природи банківського права, і воно стало розглядатись не як окрема 

правова галузь, а як складова окремих правових галузей. 

Саме тому з огляду на це поява збалансованого галузевого чи 

підгалузевого кодифікованого акта, спрямованого на регулювання 
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банківських відносин, навряд чи можлива. За цих умов, ми мали б поєднати 

сукупність законодавчих норм, які регулюють відносини між юридичними 

особами, між юридичними та фізичними особами та є предметом 

приватного права. Крім того, банківське регулювання не можливе без 

застосування державних важелів впливу. Через чітке упорядкування 

повноважень Національного банку України, статусу державних банків ми 

формуємо блок норм публічного законодавства. Різнотипність підходів 

приватного та публічного регулювання забезпечується різними методами, 

різним суб’єктним складом та об’єктом регулювання. Саме тому поєднання 

норм в єдиному Банківському кодексі України було б штучним. 

І ще один аспект щодо чіткості назви кодексу. В окремих випадках 

закріплюється некоректне штучне дублювання, наприклад у Кодексі законів 

про працю України. Ми виходимо з того, що кодекс сам по собі є законом, 

законом найвищого ґатунку, кодифікованим законом. Саме поняття 

«кодекс» походить від латинського слова «codex», що означає «книга». Із 

загальнотеоретичної точки зору кодекс – це зведений, уніфікований, 

єдиний, логічно та юридично комплексний, внутрішньо-структурований 

нормативний акт, який формує на наукових засадах узагальнену, повну та 

системну регламентацію відносин певної галузі або ж підгалузі права [86, 

с. 340]. Так, сьогодні в Україні є чинними 22 кодекси: Сімейний, Цивільний, 

Житловий, Земельний, Кодекс законів про працю, Кримінальний, 

Господарський, Митний, Бюджетний, Податковий, Кодекс з процедури 

банкрутства, Кодекс про адміністративні правопорушення, Цивільний 

процесуальний, Господарський процесуальний, Кримінальний 

процесуальний, Кодекс адміністративного судочинства, Кримінально-

виконавчий, Лісовий, Повітряний, Кодекс про надра, Кодекс торговельного 

мореплавства, Водний. При цьому потрібно зазначити, що в Україні ще 

є значний кодифікаційний потенціал, пов’язаний як із первинною 

кодифікацією, так і з ревізією вже прийнятих кодифікованих нормативно-

правових актів. 
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3.2. Термінологія кодексів, які регулюють обіг публічних 

грошових коштів 

Аналізуючи мову та термінологію кодексу, мабуть доцільно почати 

безпосередньо з назви такого кодифікованого акта. Досить тривалий час 

назва кодексу пов’язувалась з іменами та прізвищами його розробників, або 

суверенів, за часів правління яких приймався такий кодекс (кодекси 

Хаммурапі, Феодосія, Юстиніана, Грегоріана і Гермогеніана, Буассонада, 

Фердінанда-Леопольда тощо). В окремих випадках назва кодексу 

пов’язувалась із певними географічними ознаками, державою, де він 

приймався (Бельгійський кодекс 1649 р.) [86, с. 350-351]. 

Передусім потрібно надати визначення такому поняттю, як «правова 

лінгвістика». Під правовою лінгвістикою (від французького «linguistigue» – 

мовознавство, від латинського «lingua» – мова) потрібно розуміти 

міждисциплінарну галузь наукових знань, у якій досліджується зв’язок мови 

та права, мовні засоби, за посередництвом яких відбувається вираження 

юридичних категорій та понять, ресурси мовної стилістики, які 

застосовують у сфері юридичної міжособистісної взаємодії. Сам термін 

«правова лінгвістика» вперше було застосовано в науковому обігу 

німецьким науковцем А. Подлехом у його науковій праці «Юридична 

лінгвістика» [329, с. 110-128]. 

Що ж стосується предмета «правової лінгвістики», то під ним 

потрібно розуміти мову, яка застосовується в таких сферах: 

а) нормотворчість; б) судочинство; в) правова наука; г) юридична освіта. 

Сьогодні, як у національній, так і в англійській лінгвістичній науці 

юридичну мову розглядають як конкретний функціональний вид мови 

літературної, яка вирізняється жанрово-структурними та лінгвістичними 

рисами, зумовленими специфікою юридичної сфери та міжкомунікаційними 

потребами представників юридичної професії [43, с. 472]. 

Сама ж юридична термінологія може бути поділена за цілою низкою 

класифікаційних термінів. Одним із основних критеріїв поділу правової 
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термінології є мабуть критерій походження. Так, за своїм походженням 

правові терміни поділяють на: а) питомі терміни – це національні правові 

терміни (держава, відповідач, закон, злочин, заповіт, уряд, суд); 

б) запозичені терміни – це терміни, що утворилися в лексичних системах 

іноземних держав (бойкот (англійська), авізо (італійська), омбудсмен 

(шведська), вексель (німецька), евтаназія (грецька), юриспруденція 

(латинська). При цьому потрібно зауважити, що існує ще одна категорія 

термінів. Це терміни, які утворилися шляхом поєднання національних та 

запозичених термінів. До них належать такі слова: «імунітет свідка», 

«експертний̆ висновок», «кримінально-виконавче право». До особливих 

категорій запозичень потрібно відносити терміни, які мають змішане 

грецько-латинське походження як-от: «адвокат», «інавгурація», «алібі», 

«політика», «конституція», «юстиція». Тут потрібно зауважити, що слово 

«термінологія» інтегрує в собі два елементи: латинське «terminus», що 

означає «межа», та грецьке «logos», під яким потрібно розуміти 

«вчення»  [316, с. 476]. 

Питання мови, стилю викладання та визначення основних категорій та 

конструкцій, чіткості термінологічного апарату є не останніми в процесі 

кодифікації. На перший погляд, подібні проблеми є непринциповими, 

похідними, але поверховий підхід до них може унеможливити збалансоване 

та ефективне застосування кодифікованих норм. Р. Кабріяк аналізує в цьому 

розумінні перспективність використання «народно-розмовної мови», 

проблемність використання в процесі кодифікації кількох мов. [86, с. 345-

349] 

Зрозуміло, що в окремих випадках використання двох або більше мов 

об’єктивно є необхідним. Йдеться про країни, де як державні мови 

застосовують кілька ( Канада, Швейцарія тощо). Процеси законотворчості 

мають чітко відбивати державну позицію щодо регулювання мовного 

питання. Стосовно цієї проблеми в Україні треба виходити з того, що 

єдиною державною мовою є українська. Сьогодні мовному питанню 
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приділяється значна увага в нормативній площині. Загалом потрібно 

зауважити, що гарантії для української мови передбачені на 

конституційному рівні. Відповідно до положень ч. 1 ст. 10 Конституції 

України держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території 

України [104]. На законодавчому рівні первинно мовні питання були 

врегульовано Законом України «Про засади державної мовної політики» 

(2012). Цей нормативно-правовий акт вважають таким, що певною мірою 

нівелював значення української мови як державної. Саме ним 

запроваджувалися такі поняття, як «регіональна мова» та «мова меншин». 

Згодом цей нормативно-правовий акт був визначений Конституційним 

Судом України неконституційним (Рішення Конституційного Суду України 

щодо конституційності Закону України «Про засади державної мовної 

політики» від 28 лютого 2018 р. (справа № 1-1/2018)). На заміну йому 

прийшов Закон України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної» (2019). Саме цей нормативно-правовий акт послідовно 

утвердив значення української як єдиної державної мови. Також варто 

зауважити, що саме з прийняттям відповідного закону з мовного 

законодавства були вилучені такі поняття, як «регіональна мова» та «мова 

меншин». 

Таким чином, використання виключно української мови має 

породжувати і певні правові наслідки щодо як появи кодифікованого акта, 

так і його використання. Зрозуміло, що в цій ситуації йдеться виключно про 

офіційний бік процесу законотворчості та нормозастосування. Це не 

виключає існування та видання кодексів, викладених іншими мовами. По-

перше, треба враховувати існування на території України національних 

меншин, для яких зручніше знайомитись та розуміти норми кодифікованого 

акта, подані рідними мовами (румунською, угорською, татарською, 

російською тощо). По-друге, враховуючи активізацію євроінтеграційних 

процесів, у яких бере участь Україна, світових тенденцій щодо розширення 
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економічних та інших зв’язків між державами, перспективним видається 

й існування кодексів, що викладені іноземними мовами (англійською, 

німецькою, іспанською тощо). Зрозуміло, що як в першому, так і в другому 

випадку кодекси, викладені не українською мовою, не можуть розглядатися 

як офіційні тексти. 

Тісно пов’язаним питанням при характеристиці мови кодексу постає 

і питання термінології. На наш погляд, це непроста, системно-

структурована проблема. Вона має враховувати кілька рівнів 

термінологічних аспектів, їх ієрархію та узгоджуваність. 

По-перше, має бути чітко відображено збіг із підходами до змісту 

вихідних, системних категорій права в цілому (фізична особа, юридична 

особа тощо). Зрозуміло, що галузева чи інституційна кодифікація може 

торкатися окремих галузевих чи інституційних особливостей, їх змісту, але 

не руйнувати принципові підходи до родової правової категорії. 

По-друге, аналізуючи фінансове-правове регулювання, ми виходимо 

з того, що сьогодні підстав для існування Фінансового кодексу немає. Саме 

тому процес кодифікації відбувається в цій площині суспільних відносин за 

підгалузевими чи інституційними напрямками (Бюджетний кодекс України 

та Податковий кодекс України). Але така ситуація об’єктивно вимагає 

й певного спільного знаменник, єдиного підходу в таких кодексах до 

розуміння і закріплення наскрізних фінансово-правових понять, 

характерних, як для податкового, так і для бюджетного регулювання 

(публічні, державні кошти, кошти територіальних громад, бюджет, податок 

та збір тощо). 

По-трете, не є перспективним використання неузгоджуваного 

термінологічного апарату в окремому підгалузевому кодексі. При 

регулюванні предметних відносин на межі застосування кодифікованих 

актів має бути збережений і єдиний підхід до термінологічного апарату. 

Наприклад, регулюючи однотипні відносини, пов’язані зі справлянням 

податків та зборів, Бюджетний кодекс України використовує конструкцію 
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«податкові платежі» (ст. 9) [36], тоді як Податковий кодекс України 

регулює такі відносини через конструкцію «податки та збори» (ст. 6) [191]. 

Потрібно зазначити, що ст. 9 Бюджетного кодексу України 

(«Класифікація доходів бюджету») та ст. 6 Податкового кодексу України 

(«Поняття податку та збору») вступають у логіко-юридичні протиріччя, які 

мають концептуально деструктивний характер. При цьому потрібно 

зауважити, що такі протиріччя мають неодиничний характер. Так, 

відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 9 Бюджетного кодексу України одним із 

різновидів доходів бюджету є податкові находження. У цьому разі цікавим 

є той аспект, що Податковий кодекс України не оперує таким поняттям, як 

«податкові надходження». Стаття 6 Податкового кодексу України оперує 

такими поняттями, як «податок» та «збір». Саме податки та збори 

і формують, відповідно до положень п. 6.3 ст. 6 Податкового кодексу 

України, податкову систему України. Така термінологічна непослідовність 

(відсутність термінологічної уніфікації) не є позитивною в контексті 

дотримання вимог нормотворчої техніки. Крім цього, доволі дивними 

є формулювання ч. 2 ст. 9 Бюджетного кодексу України, де зазначається, що 

«податковими надходженнями визнаються встановлені законами України 

про оподаткування загальнодержавні податки і збори та місцеві податки 

і збори». У цьому разі ключовим є той аспект, що Податковий кодекс 

України не оперує таким поняттям, як «закони України про оподаткування». 

Правильним було б застосування терміна «податкове законодавство 

України» або ж пряме відсилання до Податкового кодексу України, однак 

аж ніяк не застосування «чужого» для податкового права терміна. 

По-четверте, відсутність міжгалузевої узгодженості також породжує 

низку проблем, складні колізії при визначенні окремих аспектів 

регулювання. Фінансове-правове регулювання забезпечує правові форми 

руху публічних коштів, грошей. Водночас правове регулювання 

використання та обігу грошових інструментів є предметом і цивільного, 

і трудового права тощо. Це зумовлює використання понять, які є вдалими 
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для цих галузей (дохід, вартість, заробітна плата та ін.). Зрозуміло, що 

галузева специфіка надає таким категорія специфічного забарвлення, але 

воно має будуватися на єдиній основі щодо змісту такого поняття. Крім 

того, у деяких випадках фінансово-правові кодифіковані акти містять 

бланкетні посилання на норми інших кодексів, законів (Цивільний кодекс 

України, Господарський кодекс України тощо). 

Сьогодні можна констатувати, що в Україні два підходи до загальних 

засад формування термінологічного апарату: вузький та широкий. 

Прикладом, першого підходу є ст. 2 Бюджетного кодексу України, 

визначаючи основні положення, закріплює виключно категорії, пов’язані 

з бюджетно-правовим регулюванням. Поширений підхід до закріплення 

термінологічного апарату продемонстрований у ст. 14 Податкового кодексу 

України, де до певної «абетки» податкового регулювання включені як 

поняття виключно податково-правові, так і поняття, які визначаються 

в інших галузевих актах. 

Спільними рисами ст. 2 Бюджетного кодексу України («Визначення 

основних термінів») та ст. 14 Податкового кодексу України («Визначення 

понять») є той аспект, що вони є спеціальними положеннями, у рамках яких 

отримують своє закріплення терміни бюджетного та податкового 

законодавства. Фактично в межах відповідних статей закріплено 

термінологічний апарат бюджетного та податкового законодавства. Основна 

відмінність положень ст. 14 Податкового кодексу України від ст. 2 

Бюджетного кодексу України полягає в тому, що в кодифікованому акті 

з питань оподаткування отримують своє закріплення як власне податково-

правові терміни, так і термінологія інших галузей (підгалузей) права 

(цивільного, господарського, банківського тощо). Так, до цивільно-

правових термінів можна віднести такі поняття, як позика (пп. 14.1.267 

п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України), своп (пп. 14.1.45.1 пп. 14.1.45 

п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України), опціон (пп. 14.1.45.2 

пп. 14.1.45 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України), форвардний 
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контракт (пп. 14.1.45.3 пп. 14.1.45 п. 14.1 ст. 14 Податкового 

кодексу України). Крім того, окремі дефініції Податкового кодексу України 

навіть не формують визначення самого поняття, а просто закріплюють 

відсильну норму на акти цивільного або ж господарського законодавства. 

Як приклад можна навести визначення терміна «відокремлені підрозділи», 

що наводиться у Податковому кодексі України в такому формулюванні: 

«відокремлені підрозділи – у значенні, визначеному Цивільним кодексом 

України. Для розділу IV цього Кодексу – у визначенні Господарського 

кодексу України» (пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14). Відповідно підходи 

законодавця при формалізації дефініцій у Податковому кодексі України 

з техніко-юридичної точки зору ми не завжди можемо назвати послідовним. 

При цьому ми зазначаємо, що ціла низка власне податково-правових 

термінів сформульована належним чином із дотриманням як нормотворчої 

техніки, так і юридичної логіки загалом. Що ж стосується Бюджетного 

кодексу України, то при конструюванні ст. 2 законодавець дотримався 

більш послідовного підходу. Так, усі терміни Бюджетного кодексу України 

є власне бюджетно-правовими поняттями. Водночас визначальною рисою 

бюджетної термінології є специфіка кількісних показників – бюджетних 

термінів суттєво менша кількість ніж понять, визначення яких були 

закріплені в Податковому кодексі України. 

Розвиток процесу кодифікації саме в аспекті термінологічного 

наповнення поняття «кодекс» спричиняє в ХІХ ст. виникнення 

принципового питання – співвідношення між звичайним законом та 

кодексом як формою кодифікованого закону. Найчастіше кодекс 

розглядається [86, с. 104-105]: а) як закон, що відрізняється від інших 

законів виключно розмірами та більшою значущістю; б) як кілька законів, 

що охоплюють публічне та приватне право окремої країни. У підсумку 

принципової різниці між кодексом та законом виділено не було, підставою 

їх розмежування виявились лише розміри акта, що спричиняло в деяких 
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випадках інший перекіс, коли під кодексом розуміли всю сукупність 

законодавчих норм чи навіть позитивне право в цілому. 

Кодифікований акт посідає центральне місце в законодавчих 

системах. Таке його місце пояснюється реалізацією головної функції 

кодифікації – кардинальна зміна змісту правового регулювання, надання 

йому комплексного системного характеру [30, с. 68]. Реалізуючи цю мету, 

кодифікований акт поєднує та систематизує положення, які відбилися 

в чинному законодавстві та набули позитивних підсумків застосування 

протягом відносно тривалого часу. Крім того, кодифікований акт 

складається із уточнених норм, які вже скореговані для найбільш 

адекватного відображення характеру суспільних відносин сучасними 

засобами регулювання. І нарешті, формалізація приписів кодифікованого 

акта здійснюється з використанням та додержанням законодавчої техніки та 

стилістики. 

Системне дослідження поняття «кодекс» в історичній перспективі 

пов’язується з монографією Ж. Вандерліндена «Поняття кодексу в Західній 

Європі з ХІІІ по ХІХ століття: спроба визначення». Досліджуючи кодекс 

у сенсі його співвідношення із джерелами права в цілому, він доходить 

висновку, що цілісне, системне поняття «кодекс» характеризується трьома 

основними елементами: а) формою як сукупністю частин, що утворюють 

об’єктивну та логічну цілісність; б) змістом, який виражає право в цілому 

або частину його джерел чи галузей; в) атрибутами, особливостями 

викладення нормативного матеріалу, які полегшують ознайомлення зі 

змістом кодексу. Спираючись на подібний підхід Р. Кабріяк і визначає 

кодекс, як сукупність розрізнених правових норм, що приведені у форму 

єдиного цілого, а кодифікацію бачить як діяльність щодо надання правовим 

нормам такої форми, у якій вони стають єдиним цілим [86, с. 108-109]. 

При цьому важливо мати на увазі динамічний аспект як реалізації 

процесу кодифікації, так і діяльності пов’язаної з існуванням 

кодифікованого акта. Йдеться про таку поведінку учасників законотворчого 
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процесу, яка зумовлює їхню участь у появі кодексу, редагуванні його норм, 

внесенні відповідних змін, новій редакції або заміні чинного 

кодифікованого акта новим. У цьому контексті В.О. Рибаков акцентує увагу 

на проблемі спадкування між кодексами, бо при цьому зберігаються 

особливості кодексу як юридичного акта [249, с. 45]. До цих особливостей 

він відносить: а) повноту регулювання відносин; б) єдиний підхід 

у регулюванні; в) закріплення основних юридичних принципів, понять 

конструкцій; г) відображення глобальних правових доктрин; ґ) головне 

місце серед інших законів та особливий вплив на всі правові акти та 

процеси їх застосування. 

 

3.3. Структура кодексів, що регулюють публічні фінансові 

відносини 

Торкаючись аналізу структури кодексу, Р. Кабріяк звертає увагу на те, 

що в окремих випадках кодекс може містити: а) пролог як певну 

спрямованість, настанову кодифікації, що виконує виховну функцію; 

б) коментарі як пояснення обґрунтування та особливостей застосування 

кодифікованих норм, призначення яких виключати необґрунтоване та 

подвійне тлумачення; в) епілог як певний підсумок та узагальнення 

наслідків застосування норм кодексу [86, с. 355-361]. 

Подібна структура кодексу навряд чи сьогодні чітко відображає 

структурованість фінансових кодексів. У жодному із них ми не зможемо 

знайти чітке відображення такої побудови. Водночас можна вважати, що 

у дещо зміненій формі такі аспекти збереглися, але існують в кодексі як 

окремі статті. Так, значення та зміст прологу збігається зі змістом перших 

статей кодексів, які визначають їхню сферу застосування. 

Стаття 1 Бюджетного кодексу України визначає відносини, що ним 

регулюються та виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, 

виконання бюджетів, звітування про їхнє виконання та контроль за 

дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за 
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порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові 

засади утворення та погашення державного і місцевого боргу. Фактично 

цією статтею закладаються загальні засади як до структурування кодексу, 

так і до закріплення родового підходу щодо процедурних аспектів 

бюджетного регулювання. Тобто в цій статті визначені основні засади 

деталізації стадій бюджетного процесу, відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства. 

Такий підхід збережено і в податково-правовому регулюванні. 

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері 

справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків 

та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, 

платників податків та зборів, їхні права та обов’язки, компетенцію 

контролюючих органів, повноваження й обов’язки їхніх посадових осіб під 

час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за 

порушення податкового законодавства (ст. 1 Податкового кодексу 

України) [191]. 

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності 

контролюючих органів та центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Також 

цим Кодексом встановлюються правила оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон України. Податковий кодекс України 

не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення 

податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури. 

Певні настанови, які збігаються з характером епілогу, можуть 

міститися в прикінцевих положення. У кодифікованих актах фінансового 

законодавства подібні положення містяться в прикінцевих та перехідних 

положеннях. Принциповою розбіжністю між прикінцевими та перехідними 

положеннями є те, що прикінцеві стосуються особливостей запровадження, 

дії норм бюджетного чи податкового законодавства (як в цілому, так 

і окремо), тоді як перехідні положення, по-перше, розраховані на 
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обмежений термін часу, по-друге, стосуються вузьких аспектів відповідного 

підгалузевого регулювання, та по-третє, вирішують окремі аспекти 

узгодження такого кодифікованого акта як з іншими галузевими актами, так 

і з іншими однотипними законодавчими актами. 

У розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України прикінцеві та перехідні приписи не розмежовуються, вони 

викладені в поєднанні як певна система. Цим розділом встановлюється дата 

набрання чинності кодексом [36]. Запровадження нової редакції кодексу 

передбачає і закріплення норми щодо попередньої редакції кодексу, який 

втрачає чинність [36]. 

Встановлення основної дати не виключає закріплення правил 

поведінки, які мають перехідний характер. Так, наприклад, Бюджетний 

кодекс України набрав чинності з 1 січня 2011 р., але: а) з 1 липня 2018 р. до 

1 січня 2020 р. як виняток з положень п. 8 ч. 1 ст. 87 цього Кодексу 

бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади 

охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування 

населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення для первинної медичної допомоги, спрямовується медична 

субвенція в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; б) з 1 

квітня 2019 р. до 1 січня 2020 р., як виняток з положень ч. 1 ст. 87, ч. 1 

ст. 89, ч. 1 ст. 90 та ст. 1034 цього Кодексу реалізуються пілотні проекти 

з надання державних гарантій медичного обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій для відповідних видів медичних послуг, 

окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів, а також 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Цим розділом Бюджетного кодексу України встановлюється і певний 

зв’язок з не галузевими законодавчими актами, які певним чином, 

торкаються бюджетних відносин. Так, встановлюється, що Кабінет 

Міністрів України після завершення адміністративно-територіальної 
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реформи в частині укрупнення адміністративно-територіальних одиниць та 

набрання чинності відповідними змінами до законів з питань місцевого 

самоврядування визначає в проекті закону про Державний бюджет України 

обсяги міжбюджетних трансфертів для бюджетів нових укрупнених 

адміністративно-територіальних одиниць, що створилися. 

Не винятком у подібних розділах є наявність норм, що є основою 

організації системи законодавства, спрямованої на регулювання відносин, 

що кодифікуються. У переважній більшості випадків це здійснюється через 

делегування певних завдань Кабінету Міністрів України. Так, відповідно до 

розділу VI Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України до 1 

березня 2020 р. мав забезпечити: а) проведення інвентаризації всіх 

нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих 

нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, зокрема щодо 

мережі бюджетних установ, педагогічного навантаження, нормативів витрат 

бюджетних установ, та встановлення мінімального і максимального 

значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів; 

б) затвердження державних соціальних стандартів і нормативів відповідно 

до цього Кодексу в описовому та вартісному вигляді за кожним із 

делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень 

у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну 

одиницю. Внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, що 

регламентують застосування галузевих стандартів надання соціальних 

послуг та нормативів при здійсненні видатків з місцевих бюджетів, зокрема 

щодо мережі, штатних нормативів, робочого навантаження, нормативів 

витрат бюджетних установ, передбачивши можливість щорічного 

коригування вартісної величини державних соціальних стандартів залежно 

від зміни цін та інших умов їх формування; в) протягом року розробити 

проекти законів України з питань охорони здоров’я, передбачивши 

здійснення заходів щодо переходу у використанні бюджетних коштів від 

утримання державних та комунальних лікувально-профілактичних закладів 
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до оплати відповідних медичних послуг (зі зміною організаційно-правових 

форм господарювання таких закладів); запровадження нового механізму 

фінансового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги; 

підготовки умов для переходу на страхову модель охорони здоров’я [36]. 

Подібними розділами кодифікованих актів досягається і оперативне 

регулювання залежно від неочікуваних змін у суспільстві. Так, військовий 

конфлікт на Донбасі спричинив принципове корегування як бюджетних, так 

і податкових актів. Розділом VI Бюджетного кодексу України з огляду на це 

закріплюється, що в умовах воєнного стану: а) не застосовуються окремі 

норми цього Кодексу (за переліком); б) Кабінет Міністрів України може 

приймати рішення: за погодженням з Верховним Головнокомандувачем 

Збройних Сил України щодо скорочення видатків і кредитування 

державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного 

бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших 

військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, 

залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення 

недоторканності державного кордону та захисту держави (до початку 

роботи Верховної Ради України); щодо порядку застосування і розмірів 

державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних 

фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; 

в) міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону про 

Державний бюджет України на відповідний період на засадах, що 

забезпечують виконання органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 

покладених на них завдань і функцій у такий період; г) виконання 

повноважень органами Казначейства України на відповідній території 

України може здійснюватися в особливому режимі в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 
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Податкове регулювання ґрунтується на тому, що прикінцеві та 

перехідні положення розмежовуються. Так, Розділ XIX «Прикінцеві 

положення» Податкового кодексу України традиційно закріплює дату 

набрання чинності цим актом (1 січня 2011 р.) та перелік нормативних 

актів, що з цього моменту втрачають чинність [191]. Також у цьому розділі 

встановлюються і відповідні завдання для інших учасників нормотворчого 

процесу при регулюванні податкових відносин. Наприклад: а) Кабінету 

Міністрів України запровадити починаючи з 1 січня 2011 р. механізм 

компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку 

з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 

та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для 

фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників 

транспортних засобів щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) 

з об’ємом циліндрів двигуна до 2 500 куб. см чи одного мотоцикла 

з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см або одного човна моторного чи 

катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м, а саме осіб, які 

зазначені; б) органам місцевого самоврядування забезпечити у місячний 

термін з дня набрання чинності цим Кодексом прийняття рішень щодо 

встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом. У разі 

не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених ст. 10 цього 

Кодексу, рішеннями місцевого самоврядування такі податки і збори 

сплачуються платниками в порядку, встановленому цим Кодексом за 

мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів. 

Такий розділ Податкового кодексу України включає норми, які 

стосуються окремих податків чи зборів, особливостей режимного 

регулювання податкових відносин як щодо тих податків, які залишаються 

в податкові системі України, так і тих, що принципово реформуються. Зміст 

розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України 

складається із норм, які стосуються окремих податків та зборів: 
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1) підрозділ 1. «Особливості справляння податку на доходи 

фізичних осіб»; 

2) підрозділ 2. «Особливості справляння податку на додану 

вартість»; 

3) підрозділ 3. «Особливості оподаткування податком на додану 

вартість операцій з ввезення на митну територію України устаткування, 

обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні, платниками 

податку – підприємствами суднобудівної промисловості та суб’єктами 

господарювання, які реалізують інвестиційні проекти»; 

4) підрозділ 4. «Особливості справляння податку на прибуток 

підприємств»; 

5) підрозділ 5. «Особливості справляння акцизного податку та 

екологічного податку»; 

6) підрозділ 6. «Особливості справляння плати за землю»; 

7) підрозділ 7. «Особливості порядку повернення торгових 

патентів»; 

8) підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та 

фіксованого податку»; 

9) підрозділ 9. «Особливості повернення сум податку з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за 

забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих 

податків і зборів»; 

10) підрозділ 91. «Особливості справляння рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин»; 

11) підрозділ 92. «Особливості уточнення податкових зобов’язань 

з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час 

застосування податкового компромісу»; 

12) підрозділ 93. «Особливості справляння рентної плати за 

користування радіочастотним ресурсом України». 
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Окремо хотілося б зупинитися на коментарях до кодифікованих норм. 

Насамперед требі мати на увазі, що безпосередньо ані в Бюджетному 

кодексі України, ані в Податковому кодексі України вони не містяться. І це 

абсолютно логічно, бо має йтися про коментарі, які мають відповідні 

правові наслідки, а такі наслідки можуть мати лише коментарі суб’єкта, 

який прийняв цей акт – Верховної Ради України. Але зміну або уточнення 

власної позиції на регулювання тих чи інших відносин Верховна Рада 

України може робити і робить шляхом внесення змін до чинного кодексу. 

Крім того, певні правові наслідки щодо деталізації позицій про зміст тієї чи 

іншої норми кодексу можуть бути пов’язані з актами виконавчих органів 

влади або судів. Перші із них мають робитися лише в умовах прямого 

посилання в законі на необхідність розробки положення, порядку тощо (що 

фактично і є певною формою деталізації, коментаря та закріплення порядку 

застосування кодифікованої норми). Судові рішення та постанови, 

узагальнення судової практики теж містять коментарі, пояснення 

застосування кодифікованих норм, але в цій ситуації не йдеться про 

безпосереднє розташування їх як частин самого кодексу (як це зустрічалося 

раніше). 

У цьому контексті цікавим може бути запозичення процедури 

«дострокового тлумачення». Так, Верховний Суд Нідерландів ще до 

набрання чинності нового Цивільного кодексу став використовувати цю 

практику, коли чинні правові норми тлумачились вже з врахуванням норм 

нових, які набували чинності ще через певний проміжок часу [86, с. 437-

438]. Подібна процедура дозволила зробити поступовий, плавний перехід до 

нової моделі упорядкування суспільних відносин, дала змогу підготуватись 

як особам, які мали виконувати подібні приписи, так і особам, які мали 

контролювати додержання нових правил поведінки. 

Узагальнення практики застосування кодифікованих норм суб’єктами 

владних повноважень водночас зумовлюють ситуації, коли вони 

породжують відповідні правові наслідки. Сьогодні податковим 
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законодавством України передбачається два різновиди податкових 

консультацій: а) узагальнюючі податкові консультації; б) індивідуальні 

податкові консультації. Відповідні різновиди податкових консультацій 

різняться за порядком їх прийняття (процедурний аспект), за варіативністю 

форм закріплення їхніх положень, за правовою значущістю. Так, 

узагальнюючі податкові консультації видаються Міністерством фінансів 

України в разі наявності виняткових правових проблем, які потребують 

комплексного вирішення. Платник податків не може в індивідуальному 

порядку ініціювати надання узагальнюючої податкової консультації. 

Узагальнююча податкова консультація приймається на розсуд Міністерства 

фінансів України, а її положення, як правило, стосуються системних 

проблем оподаткування, які до цього вже неодноразово порушувалися 

у порядку індивідуального консультування. При цьому важливо зазначити, 

що за своєю юридичною силою узагальнюючі податкові консультації мають 

превалюють над індивідуальними податковими консультаціями. Такий 

підхід зумовлюється тим, що в приписах абз. 3 п. 53.1 ст. 53 Податкового 

кодексу України подане таке правило: у разі коли положення індивідуальної 

податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової 

консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової 

консультації [191]. 

Порядок надання індивідуальних податкових консультацій суттєво 

відрізняється. Так, індивідуальні податкові консультації надаються 

контролюючим органом виключно за запитом платника податків. 

Індивідуальні податкові консультації відіграють роль запитуваної допомоги,  

завдання якої привести визначеність та розуміння належного або 

ж можливого алгоритму поведінки платника податків. 

Важливо зазначити, що як індивідуальна, так й узагальнююча 

податкові консультації відіграють роль гарантійних інструментів, бо 

платник податків, який дотримувався положень таких консультацій, не 

може бути притягнутий до юридичної відповідальності, навіть у тому разі, 
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якщо така поведінка платника податків була об’єктивно неправомірною. 

Важливим гарантійним правом платника податків є можливість оскарження 

до суду податкових консультацій. 

Чи не найголовнішою проблемою, яку необхідно вирішити при 

побудові збалансованого кодифікованого акта, є розробка та затвердження 

чіткої, логічної структури кодексу. Саме структура відображає проникнення 

та деталізацію розробників в упорядкування відповідної сфери суспільних 

відносин. Структура кодексу «є в цілення правової архітектури; він 

знаменує бажання виставити на загальний огляд основні елементи, навкруги 

яких буде будуватися відповідна галузь права» [86, с. 362]. Зупиняючись на 

проблемі структурування кодексу, хотілося б звернути увагу на доцільність 

поєднання двох принципів: а) деталізації та б) послідовності. Перший із них 

виражає глибину проникнення в проблему регулювання, що відображається 

в ієрархічності структурних частин кодексу, яка може досягати п’яти-шести 

рівнів або більше: частина – розділ – глава – стаття – пункт – підпункт – 

абзац тощо. Другий принцип формує послідовність у правовому 

регулюванні. Найбільш ефективна конструкція пов’язується, на наш погляд, 

із таким розташування нормативного матеріалу, який відображає 

покроковий шлях від загального до спеціального регулювання. 

В основі структурування кодифікованого акта можуть бути покладені 

кілька підходів [86, с. 363-365]: 1) асоціативний – розташування норм 

відбувається відповідно до асоціації між структурованими ідеями; 

2) алфавітний – розташування норм відповідно до алфавітно-предметного 

покажчика; 3) хронологічний – розміщення норм відповідно до дати набуття 

ними чинності; 4) систематичний – акумуляція законодавчих норм 

відповідно до логіки регулювання цього типу відносин. Зрозуміло, що 

навряд чи можливо використання виключно якогось одного із подібних 

підходів. Будь-який кодекс гарантує поєднання кількох із них. Так, 

глобальний підхід до структурування кодифікаційного матеріалу надано 

систематичному підходу, на підставі якого саме і розробляється логічна 
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конструкція та побудова кодифікованого акта. Водночас при побудові, 

наприклад, статей, які визначають основні поняття та терміни, логічніше 

брати за орієнтир звичайну абетку і розміщувати такі поняття за принципом 

послідовності розташування літер в алфавіті. 

Принциповим моментом при структуруванні кодифікованого акта 

є відповідь на запитання, чи доцільно розмежовувати його норми на 

Загальну та Особливу частини? Досконалість німецького підходу до 

процесу кодифікації пов’язують саме з таким підходом. Так, ще 

в Німецькому цивільному укладенні була закріплена ідея структурування, 

де книга перша мала назву «Загальна частина», тоді як інші чотири книги 

були присвячені зобов’язальному, речовому, сімейному та спадковому 

праву. Перша книга об’єднувала всі інститути, які мали значення та певні 

правові наслідки для всього приватного права в цілому. Такий підхід 

(включення кодифікації Загальної частини) був «чудовим проявом 

німецької схильності до абстрактного мислення» [86, с. 367-368] і, на наш 

погляд, об’єктивно зумовлював співіснування та збалансоване застосування 

двох процесів. З одного боку, Загальна частина об’єднувала норми, що 

відігравали роль спільного знаменника всієї конструкції галузевого 

регулювання в цілому. Тобто таким чином встановлювалися принципи, 

методи, межі застосування всього кодифікованого акта. З другого боку, 

Загальною частиною закладаються принципи структурування Особливої 

частини, побудови та співвідношення окремих її інститутів (наприклад, 

у Податковому кодексі України – за окремими видами податків та зборів; 

у Бюджетному кодексі України – за окремими видами бюджетів). 

При регулюванні фінансових публічних відносин проблема 

диференціації кодифікованого акта на Загальну та Особливу частину має не 

галузевий, а міжгалузевий характер. Ми виходимо з того, що законодавче 

упорядкування відносин, що пов’язані з обігом публічних коштів, має 

похідний характер від з’ясування природи цих відносин галузевого типу. 

Тобто в цій ситуації ми мали б виходити з того, що фінансове право як 
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галузь права, як відокремлена сукупність фінансово-правових норм 

передбачає розподілення цих нор на Загальну частину та Особливу частину. 

До Загальної частини традиційно ми мали б включити норми, які 

стосуються всіх фінансово-правових інститутів та підгалузей, тоді як до 

Особливої частини увійшли фінансово-правові норми, що відображають 

інституційну чи підгалузеву специфіку. Але на сучасному етапі розвитку 

фінансового права складно навести хоча б одну родову фінансово-правову 

норму, яку можна було б виокремити як спільний знаменник для всіх 

інститутів та підгалузей Особливої частини. 

Системність фінансово-правової галузі досліджувалась багатьма 

науковцями, серед яких слід згадати Л. К. Воронову, М. П. Кучерявенка, О. 

А. Лукашева, П. С. Пацурківського, Є. О. Ровинського, Р. Й. Халфіну, О. І. 

Худякова, С. Д. Ципкіна та ін. [49, с. 75-82; 118, с. 33-36; 144; 181; 242; 300; 

303; 306] Інститутами фінансового права Є. О. Ровинський уважав 

бюджетне право, обов’язкові платежі державних підприємств та 

організацій, податкове право, державні запозичення та ощадне право, 

державне страхування, державні видатки, кредитно-грошову систему [242, 

с. 94]. Р. Й. Халфіна вирізняла в системі фінансового права такі інститути, 

як бюджетне право, податки та збори, мита, доходи з державного майна, 

організація кредиту, грошова система, фінансування народного 

господарства, культури управління та оборони [300, с. 182-183]. Як 

підгалузь фінансового права М. І. Піскотін виокремлював бюджетне 

право [187, с. 50]. 

«Безумовною ознакою появи в межах фінансово-правової галузі 

інституту, який перетворюється на підгалузь або в перспективі на окрему 

галузь, є не лише кількісне накопичення фінансово-правових норм, а й 

якісне перетворення, складне структурування вже існуючих норм, а також 

тих, які мають прийматися. Одним із яскравих прикладів цього, на наш 

погляд, є розвиток бюджетного та податкового права до фінансово-

правових підгалузей. Активний розвиток суспільних відносин (бюджетних 
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та податкових) привів до стрімкого збільшення кількості нормативних 

приписів у цьому регулюванні» [144, с. 171-172]. Сталі особливості 

суб’єктивного складу, процедурного регулювання, об’єкта правового 

впливу бюджетних та податкових норм саме і спричиняють появу 

об’єктивних умов у ще більш детальному структуруванні фінансово-

правової галузі (вже на рівні деталізації складових частин підгалузей 

бюджетного та податкового права). 

Саме тому ми погоджуємося з О.А. Лукашевим щодо його аналізу 

стану та перспектив розвитку системи фінансового права. Принциповий та 

новий акцент робиться ним стосовно складності та неперспективності 

виокремлення в системі фінансового права Загальної частини. Цій дуже не 

простій та досі актуальній проблемі присвячується підрозділ 2.2.2 «Загальна 

частина фінансового права як наукова проблема» його дисертаційної 

роботи [144, с. 176-182]. 

Зрозуміло, що системна побудова фінансово-правової галузі не могла 

не торкатися і проблем системи фінансового законодавства, системної 

пов’язаності Загальних та Особливих частин, підстав та перспектив їх 

існування або навпаки відсутності. Є. О. Ровинський наголошував, що 

«головною метою дослідження проблем Загальної й Особливої частин 

фінансового права повинне бути вдосконалення й кодифікація фінансового 

законодавства, приведення норм фінансового права у відповідність до тих 

змін, які відбулися за останні роки у фінансових відносинах» [242, с. 96]. 

На думку О. А. Лукашева, яку ми поділяємо, структурування системи 

фінансового права містить [144, с. 178-179]: 

а) простий фінансово-правовий інститут. Ідеться про найбільш 

елементарне угруповання фінансово-правових норм за відповідною ознакою 

(окрема стадія бюджетного процесу щодо певного виду бюджету; окремий 

вид податку чи збору тощо); 

б) складний фінансово-правовий інститут, який формується шляхом 

об’єднання кількох простих фінансово-правових інститутів. Він регулює 
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більш значущі суспільні відносини, які можна структурувати за окремими 

напрямами, що є предметом впливу простих фінансово-правових інститутів 

(наприклад, інститут бюджетного процесу, державного бюджету, місцевих 

бюджетів, непрямих податків, податків з фізичних осіб тощо); 

в) комплексний фінансово-правовий інститут, який охоплює 

сукупність однорідних фінансово-правових норм, що належать до різних 

інститутів або підгалузей фінансового права. Як приклад можна навести 

інститут доходів державного бюджету, який формується шляхом поєднання 

бюджетно-правових норм та податково-правових норм, що забезпечують 

надходження одного з основних каналів формування бюджету – податків та 

зборів. Ще більш ускладнене угруповання фінансово-правових норм являє 

собою інститут виконання державного бюджету за доходами, де до 

наведеного вище комплексного інституту додається відповідне коло засобів 

правового регулювання, які відображають стосовно цього процесуальні 

аспекти третьої стадії бюджетного процесу; 

г) підгалузь фінансового права як специфічне, відносно відокремлене 

угруповання фінансово-правових норм та інститутів. 

«Поєднання податкового, бюджетного та інших інститутів чи 

підгалузей не є механічним складанням таких сукупностей правових норм. 

Вони повинні бути узгодженими в межах галузевого утворення, на їх 

кордоні можуть виникати комплексні правові інститути, але відокремлене 

існування фінансового права як певної абстрактної інтеграційної системи та 

його складових (інститутів та підгалузей) навряд чи можливо. До того 

ж дуже складно визначити саме на нормативному рівні той спільний 

знаменник, який би мав поєднати фінансово-правові інститути та підгалузі. 

Якщо йдеться про варіант загальної частини фінансового права, то навряд 

чи сьогодні така позиція може бути аргументованою» [144, с. 181]. Треба 

погодитись з тим, що в основі такої позиції лежить принципова зміна 

суспільних відносин, на регулювання яких була спрямована вся сукупність 

норм фінансового законодавства. Крім того, дійсно складно знайти спільний 
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знаменник під сукупність законодавчих норм, які є виключно фінансово-

правовими за своєю природою (податкові та бюджетні), та законодавчих 

норм, які забезпечують регулювання суспільних відносин фінансово-

правовими методами, але на межі з іншими галузями (цінні папери, валютне 

регулювання тощо). 

Обґрунтований підхід щодо відсутності Загальної частини 

у фінансовому праві зовсім не означає неможливості диференціації 

фінансово-правових підгалузей. Так, сьогодні є абсолютно 

аргументованими та вагомими підстави виокремлення Загальної та 

Особливої частини як у бюджетному, так і в податковому праві. 

Структурна специфіка Бюджетного кодексу України у його другій 

редакції (2010) полягає в тому, що в ньому відсутні чітко виокремлені 

Загальна та Особлива частини. При цьому потрібно зазначити, що в першій 

редакції Бюджетного кодексу України (2001) Загальна та Особлива частини 

були чітко окреслені. Водночас у випадку із другою редакцією Бюджетного 

кодексу України ми не можемо говорити про фактичну відсутність 

Загальної частини. Тобто змістовний аналіз приписів глав 1 та 2 дає 

можливість говорити, що Загальна частина «прихована» саме 

у вищезазначених структурних елементах відповідного кодифікованого 

нормативно-правового акта. Так, у межах перших двох глав Бюджетного 

кодексу України формалізовано систему бюджетно-правових дефініцій, 

визначено склад бюджетного законодавства, описано бюджетну систему 

України та закріплено її принципи, наведено бюджетну класифікацію. Всі 

вищеозначені нормативні блоки мають загальний характер, стосуються 

всього бюджетного права як такого. Таким чином, ми повинні говорити про 

те, що де-факто загальна частина в Бюджетного кодексу України могла 

б бути виокремлена, структурована та закріплена на нормативному рівні. Чи 

є необхідним чіткий, нормативно-визначений поділ Бюджетного 

кодексу України на Загальну та Особливу частини? На наше переконання, 

так. Такий підхід обумовлюється тим, що структурування кодифікованого 
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акта на Загальну та Особливу частини є неписаним, проте усталеним 

правилом кодифікаційної нормотворчої техніки. Крім цього, поділ 

Бюджетного кодексу України на Загальну та Особливу частини забезпечив 

би зручність застосування його положень, адже чітко структурований 

нормативно-правовий акт завжди є зручнішим у розрізі правозастосування 

за хаотично виписаний нормативний акт. Також поділ на Загальну та 

Особливу частину забезпечив би дотримання вимог системності при 

оформленні нормативних приписів бюджетного права. 

На перший погляд, Податковий кодекс України вирізняється чітким та 

логічним структуруванням на Загальну та Особливу частини. При цьому ми 

повинні констатувати, що структура Податкового кодексу України тільки 

видається простою. Так, саме розділ І «Загальні положення» Податкового 

кодексу України розглядають як Загальну частину відповідного 

кодифікованого нормативно-правового акта. У свою чергу з розділу ІІ 

«Адміністрування податків, зборів, платежів» Податкового кодексу України 

починається Спеціальна частина. Однак, чи справді розділ ІІ Податкового 

кодексу України належить саме до Спеціальної частини? З цим потрібно 

послідовно розібратися. 

У першу чергу, потрібно зазначити, що Спеціальна частина 

Податкового кодексу України може бути умовно поділена на два 

комплексні блоки: а) блок податкового адміністрування (перший блок); 

б) блок правових механізмів податків та зборів (другий блок). Так, саме 

перший блок містить положення загального характеру, які визначають 

стадії виконання податкового обов’язку платинка податків, процедури 

податкового контролю, забезпечувальні заходи, алгоритми вирішення 

податкових спорів та притягнення порушника податкового законодавства до 

юридичної відповідальності. Усі вищезазначені різновиди податкових 

процедур є однаковими незалежно від різновиду податкових платежів, 

з приводу яких вони виникають. Тобто ми можемо говорити про їхню 

універсальність та поширення на всю варіативність податкових відносин. 
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Що ж стосується другого блоку, то він є найбільш комплексним, бо в його 

межах отримують свою фіксацію положення, що регламентують правовий 

механізм усіх податків та зборів (окрім мита). 

Таким чином, ми повинні констатувати, що сьогодні в Податковому 

кодексі України визначені Загальна та Особлива частини. Такий поділ 

відповідного кодифікованого акта випливає з аналізу його структури. 

Розділ І Податкового кодексу України і справді інтегрує в собі положення, 

які стосуються всього масиву податкових відносин. Саме в розділі 

І визначається склад податкового законодавства, принципи, система 

оподаткування, загальні права та обов’язки контролюючих органів та 

платників податків тощо. При цьому розділ ІІ Податкового кодексу України 

також послідовно закріплює всю систему податкового адміністрування. Що 

ж стосується всіх наступних розділів, то кожен із них визначає правовий 

механізм того чи іншого податку або збору. Саме відповідний масив 

нормативних положень (йдеться про умовно виокремлений нами другий 

блок Спеціальної частини) формує власне Спеціальну частину Податкового 

кодексу України. 

Самий же поділ Податкового кодексу України на Загальну та 

Спеціальну частини є необхідним для забезпечення чіткого структурування 

нормативних положень податкового законодавства. Зрозуміло, що 

існування підгалузі з диференціацією на Загальну та Особливу частини 

об’єктивно зумовлює і відповідне структурування кодифікованого акта, 

який безпосередньо забезпечує регулювання їхніх предметних відносин. 

Водночас це не означає, що подібна ситуація автоматично відображається 

в чинному законодавстві. Якщо Бюджетний кодекс України передбачав 

існування Загальної та Особливої частини в першій редакції з 2000 р. (що 

зникло при прийнятті другої редакції Бюджетного кодексу України 2011 р.), 

то подібні дві частини податкового кодифікованого акта не були прийняті 

взагалі. Так, Загальна та Особлива частина в Податковому кодексі України 

передбачалася в перших варіантах його проекту, але при прийнятті 
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остаточної редакції в 2010 р. такий поділ зник. Показово, що якої-небудь 

вагомої, помітної аргументації щодо доцільності таких змін не було 

проголошено ані під час обговорення проектів, ані під час прийняття. 

Перевага була віддана суб’єктивний уявам розробників або осіб, які 

приймали ці акти. 

Аналіз підходів щодо структурування кодексу, логічно пов’язувати 

або в окремих випадках починати зі з’ясування базового елементу 

кодифікованого закону – правової норми. «Вихідною структурною 

одиницею в дусі Римської традиції залишається стаття, яка є базовим 

елементом законодавчого тексту і є для кодексу тим, чим атом є для 

матерії» [86, с. 369]. Показово, що французька правова традиція передбачає 

закріплення значення статті як структурного елементу закону 

безпосередньо в Конституції. Акцентуючи увагу на цьому, Р. Кабріяк 

посилається на ст. 10 Конституції Франції 1958 р., де йдеться про те, що 

Президент Республіки має право вимагати від Парламенту нового 

обговорення «закону чи окремих його статей» [86, с. 370]. 

Передусім потрібно зазначити, що поняття «фінансово-правова норма 

та терміни бюджетно-правова норма і податкова-правова норма 

співвідносяться як ціле (фінансово-правова норма) та його частини 

(бюджетно-правова норма та податково-правова норма) відповідно. При 

цьому потрібно зауважити, що в умовно виокремленій системі 

вищезазначених понять термін «фінансово-правова норма» являє собою 

загальнотеоретичну фінансово-правову категорію. Науковці пропонують 

різні формулювання визначення поняття «фінансово-правова норма», що, 

однак, не змінює його змістовне наповнення. Так, Г. В. Россіхіна зазначає, 

що фінансового правова норма – це один із різновидів суспільно-

регулюючих норм, за посередництвом якого відбувається регламентація 

відносин у рамках фінансової діяльності держави шляхом надання 

учасникам такої діяльності низки прав та обов’язків, реалізація яких 

забезпечує послідовне формування, розподіл, перерозподіл та використання 



277 

як централізованих, так і децентралізованих публічних грошових 

фондів [247]. Через сфери регламентаційного впливу розкриває поняття 

фінансово-правової норми Л. М. Касьяненко, яка зазначає, що фінансово-

правова норма являє собою правило поведінки, яким регулюється діяльність 

з: а) акумуляції, розподілу та використання фінансових ресурсів 

муніципальних органів влади та держави; б) обігу на території України 

цінних паперів та валюти; в) формування місцевих та державних доходів 

і здійснення відповідних категорій видатків; г) функціонування 

Національного банку України та підпорядкованих йому фінансових 

установ; ґ) провадження фінансового контролю тощо [94, с. 5]. Таким 

чином, ми повинні резюмувати, що узагальнено під фінансово-правовою 

нормою потрібно розуміти загальнообов’язкове правило поведінки, ще 

регулює відносини у сфері публічних фінансів. 

У подальшому розглянемо визначення видових фінансово-правових 

норм – податкових та бюджетних. Так, М. П. Кучерявенко зазначає, що під 

поняттям податково-правова норма потрібно розуміти обов’язкове до 

слідування, формально закріплене правило поведінки, що приймається та 

забезпечується у своїй реалізації державою та яким формалізуються права 

та обов’язки учасників податкових відносин [122, с. 100]. Що ж стосується 

поняття «бюджетно-правова норма», то його лаконічне визначення було 

запропоновано С. І. Лучковською, яка розглядає бюджетну норму, як вид 

норми фінансового права, що встановлюється публічно-владними 

суб’єктами (державою або ж органами місцевого самоврядування) та 

гарантується державним примусом і має своїм завданням забезпечити 

регламентацію сфери бюджетних відносин [148]. 

Акумуляція сукупності законодавчих норм у відповідному 

законодавчому акті зумовлює їх об’єднання в певні групи і структурування 

останніх. «Класична побудова кодексу, як правило, йде від загального до 

особливого … Загальна частина кодексу передує його особливим частинам, 

тобто текст кодексу поступово рухається в бік найбільш спеціальних 
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положень» [86, с. 370-371]. В основі як акумуляції норм у Загальній частині 

та виокремлення сукупності норм Особливої частини може бути кілька 

підстав. 

По-перше, узагальненість. До Загальних частин включаються норми, 

які мають певні родові ознаки, що вимагає їх деталізації, визначення 

особливостей в окремих інститутах Особливої частини. Так, наприклад, 

визначення податку як родового платежу, що має обов’язкове значення 

в Загальних частинах податкових кодексів, зумовлює існування окремих 

інститутів Особливих частин, які закріплюють справляння податкового 

обов’язку щодо окремого податку чи збору. Подібну логіку закладено 

практично щодо кожного елементу податкового механізму, коли видова 

деталізація платника, об’єкта, ставки, пільг тощо податку чи збору 

базується на підставі визначення такого поняття (платних, об’єкт, ставка та  

ін.) в Загальних частинах кодексу. 

По-друге, значущість. Подібна підстава обумовлює розташування 

спочатку норм-принципів, норм-дефініцій, на підставі яких у наступних 

розділах деталізуються конкретні механізми правового упорядкування 

відповідного типу відносин. Крім того, навіть розташування окремих 

розділів, які за типом можна віднести до Особливої частини, передбачають 

виокремлення з часто найбільш важливих розділів. Так, наприклад, після 

розділу «Загальні положення» у Податковому кодексі України та розділу, 

що містить закріплення процедур адміністрування податків та зборів, 

розміщено розділи, які акумулюють норми, що забезпечують справляння 

податків, за рахунок яких формується переважна частина доходів бюджетів: 

податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, 

податок на додану вартість, акцизний податок. 

По-трете, пріоритетність. Ця підстава в деяких аспектах збігається із 

значущістю. Але, на наш погляд, у цьому разі важливою, якщо не 

принциповим моментом, є процедурна особливість у регулюванні 

відповідного типу відносин. Відповідне узгодження, співіснування 
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процедур і будує пріоритетну конструкцію, розташування відповідної 

послідовності процедурної норми, коли наступну процедуру не можливо 

застосувати без попередньої. 

Виходячи з реалізації цих обставин і будується розташування статей 

кодексу. При цьому подібна логіка зберігається як щодо всього 

кодифікованого акта в цілому, так і щодо кожної частини або розділу. 

Трохи відокремлена від подібної структурної побудови кодексу може 

знаходитись два типи статей. Йдеться про вступні та заключні положення, 

висновки. Доволі тривалий час подібні статті закріплювались на початку 

кодифікованого акта поза звичайної структури кодексу. У переважній 

більшості актів минулих сторічь подібні блоки статей мали символічний 

характер, філософські принципи, що покладалися в основу регулювання. 

«Треба шанувати гармонію» – з цього починався зміст японського кодексу 

принца Шотоку (604), до якого входило 17 статей [86, с. 376-377]. 

У ХХ ст. кодифіковані акти в соціалістичних державах дуже часто 

починалися з проголошення та просування ідей комуністичної ідеології, що 

відображалося в юридико-політичних принципах правового регулювання. 

Так, у ст. 2 Кримінального кодексу КНР 1980 р. визначалася мета 

кримінального права: «Використовувати кримінальне покарання для 

боротьби з контрреволюційними та будь-якими іншими злочинними 

діяннями, щоб забезпечити захист режиму диктатури пролетаріату» [86, 

с. 377-378]. Показово, що примат соціалістичної диктатури був характерний 

не лише для регулювання публічних відносин (що певним чином ще можна 

було б зрозуміти), а й торкався засад приватноправового регулювання. 

Цивільний кодекс Чехословацької Соціалістичної Республіки визначав, що 

основою майнових відносин є соціалістична система господарства. 

Відповідно до ст. 1 Цивільного кодексу Німецької Демократичної 

Республіки «Головним завданням соціалістичного суспільства було 

безперервне зростання рівня матеріального благополуччя та культурного 

розвитку народу, а також перетворення кожного громадянина на всебічно 
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освічену особистість – гідного члена соціалістичного суспільства. Цивільне 

право Німецької Демократичної Республіки має зробити свій вклад 

у здійснення цього завдання» [86, с. 378]. 

Подібний підхід породжував ще одну дуже цікаву конструкцію, коли 

йшлося про поєднання або комплексне регулювання однотипних відносин 

різними соціальними нормами. Як приклад можна навести посилання на 

мусульманські кодифіковані акти, де релігійна доктрина поєднувалась 

з правовою. У багатьох цивільних кодексах ісламських держав у перших 

статтях закріплювалось пряме посилання до мусульманського права в разі 

відсутності засобів спеціального регулювання таких відносин. Так, у ст. 1 

Цивільного кодексу Єгипту закріплено: «1) Закон регулює всі сфери, до 

яких належить буква чи дух його положень; 2) У випадку відсутності 

законодавчого положення суддя має прийняти рішення відповідно до 

звичаю, а за відсутності звичаю – відповідно до принципів мусульманського 

права. Якщо ж в конкретному випадку такі принципи також відсутні, суддя 

має звернутися до звичаєвого права та правила справедливості». Подібні 

положення повторюються і в Цивільному кодексі Алжира (1975) та 

Цивільному кодексі Бахрейна (2001) [86, с. 379]. 

Галузеві кодифіковані акти, що були прийняті у ХХ ст. як вступні 

статті, включали і загальнотеоретичні конструкції, що стосувалися родових 

понять у механізмі правового регулювання в цілому. Вони в деяких 

випадках були присвячені, як підходом до з’ясування природи та 

співвідношення джерел права, загальних засад тлумачення. Так, Вступний 

титул Цивільного кодексу Швейцарії поєднує чотири статті, кожна з яких 

присвячується окремому джерелу права. «Закон регулює всі сфери, до яких 

належить буква чи дух будь-якого з його положень. У разі відсутності 

відповідного законодавчого положення суддя вирішує справу на підставі 

норм звичаєвого права, а за відсутності звичаю – за правилами, що він 

створив би, якби йому було надано законотворчість з цього питання. Він 

має враховувати також рішення, запропоновані доктриною та судовою 
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практикою» [86, с. 380]. Вступний титул Цивільного кодексу Коста-Рики 

закріплює не лише розгорнуту систему джерел права, а й пропонує детальні 

принципи їх тлумачення. 

Подібний підхід характеризує і кодифіковані акти, які регулюють 

публічні відносини. Так, Кримінальний кодекс Франції 1994 р. закріплює 

фундаментальні кримінально-правові принципи, на яких базується кодекс 

у цілому: принцип законності, принцип відсутності зворотної сили закону, 

принцип індивідуалізації покарання тощо «Десятьма заповідями» 

починається Кодекс адміністративної юстиції Франції (2000). Так, 

у вступному титулі перераховані десять фундаментальних принципів, які 

регулюють адміністративну юстицію. Їх узагальненість та значущість 

підкреслюється не лише тим, що вони розміщенні в спеціальному розділі на 

початку кодифікованого акта, а й тим, що до них застосовують не наскрізну, 

а особливу нумерацію статей [86, с. 382]. 

Треба враховувати, що як окремі структурні елементи подібні статті 

або блоки статей у кодифікаційній діяльності в Україні сьогодні не 

виокремлюють. Такі настанови пов’язуються зі змістом перших статей, що 

характеризують сферу застосування кодифікованого акта, характер 

суспільних відносин, які він регулює. Так, відповідно до ст. 1 Податкового 

кодексу України цей акт регулює відносини, що виникають у сфері 

справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків 

та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, 

платників податків та зборів, їхні права та обов’язки, компетенцію 

контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час 

адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення 

податкового законодавства [191]. Подібний підхід характеризує і аналогічну 

початкову статтю Бюджетного кодексу України. Відповідно до ст. 1 цього 

акта Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають 

у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, 

звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного 



282 

законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного 

законодавства, а також визначаються правові засади утворення та 

погашення державного і місцевого боргу [36]. 

Проблема нумерації статей кодифікованого акта, на перший погляд, 

набуває технічного, похідного характеру, але в той же час формує 

і принциповий підхід до характеру кодексу, спрямованого на тактичне, 

незначне оновлення чи реформу. Динаміка розв’язання цієї проблеми 

породила кілька типів нумерації [86, с. 383-386]: 1) нумерація наскрізна (1, 

2, 3…); 2) нумерація, що переривається. Фактично це є поєднання 

з попереднім типом нумерації, коли послідовна та наскрізна нумерація 

застосовуються в межах окремого розділу чи частини кодексу, а новий 

розділ знов-таки починається зі статті 1; 3) індексна нумерація, передбачає 

поєднання кодексів кількох книг, у межах яких зберігається наскрізна 

нумерація, але з посиланням на книгу (наприклад, ст. 208 в книзі 2). 

У процесі розвитку законотворчості у Франції використовували при 

нумерації статей і посилання на окремі літери, застосування яких 

обумовлювалось позначенням типу нормативно-правового акта. Останні 

мали різну юридичну природу, що обумовлювало номер статті, яка 

починалася з літери: LO – для органічних законів; L – для звичайних 

законів; R*, R, D*, D – для різного типу декретів, A – для відомчих актів 

міністерства. 

Порівнюючи наскрізну та індексну нумерацію, можна дійти висновку 

про певні переваги кожної з них. Так, суцільна нумерація свідчить про 

певну єдність та повноту кодифікованого акта, але водночас породжує 

окремі перешкоди при оновлені кодексу, особливо в режимі компіляції. 

Індексна нумерація передбачає побудову кодифікованого акта як 

системного, що поєднує відносно відокремленні інституційні чи підгалузеві 

блоки. Саме індекс і буде свідчити про віднесення статті до окремого 

інституту, що міститься в кодексі. На наш погляд, принциповим моментом 

у застосуванні того чи іншого типу нумерації є і певна традиція юридичної 
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техніки. Саме на цьому і будується нумерація статей у чинних кодексах, що 

входять до складу фінансового законодавства України. 

 

3.4. Зміст кодифікованих актів, спрямованих на регулювання 

обігу публічних грошових коштів 

Аналіз природи та характеру кодифікаційних процесів спричиняє 

появу питань: чи можлива кодифікація права в цілому, чи можлива поява 

єдиного кодексу в цілому? Окремі наробки стосовно такої спроби історії 

розвитку кодифікації відомі. Р. Кабріяк згадує Звід законів Царської Росії 

XIX ст. , який мав набути вигляд глобальної кодифікації, яка призвела б до 

появи 16 томів і об’єднати як публічно-правові, так і приватноправові 

норми. Широкий кодифікаційний рух також був спрямований на досягнення 

повноти кодифікації, акумуляції законодавчих норм у 610 кодексах [86, 

с. 388-389]. 

На наш погляд, загальна кодифікація або єдиний кодекс – дуже 

яскраве та привабливе гасло, в яке можна закохатися. Але якщо пов’язувати 

процес кодифікації з реальними підставами та напрямками, то треба 

погодитись з галузевими засадами, на яких має будуватися процес розробки 

та прийняття кодифікованого акта. Тобто будь-який кодифікований акт 

поряд з узагальненими підходами щодо використання єдиних родових 

понять та термінів у правовому регулюванні має стосуватися передусім 

однотипних суспільних відносин. Предмет галузевого регулювання саме 

і буде забезпечувати та гарантувати методи, якими відбувається їх 

регулювання; особливості суб’єктного складу учасників відносин; часові 

межі дії галузевих норм кодексу тощо. Головною передумовою побудови та 

наповнення змісту кодексу і взагалі кодифікаційних процесів окремих 

законодавств є досягнення належного рівня розвитку та зрілості суспільних 

відносин, які мають регулюватися таким актом. 

«В ідеалі кодифікація повинна мати місце тоді, коли правова норма 

набуває відповідного рівня зрілості … Необхідно дочекатися, аби певна 
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сукупність правових норм, яка досягла у свідомості юристів достатнього 

ступеня автономії, визначила свою власну, тільки їй притаманну сферу 

застосування, виявила свою специфічну техніку та свої основоположні 

принципи» [86, с. 391]. При цьому треба враховувати, що інтенсивний 

розвиток суспільних відносин може спричинити казуїстичність у механізмі 

правового регулювання. Намагання проголосити про появу нових галузей 

права, обґрунтувати підстави прийняття «модних» кодексів (Космічний 

кодекс, Ядерний кодекс тощо) може лише зашкодити збалансованому 

розвитку кодифікаційних процесів. 

Інтенсивний розвиток публічних управлінських відносин спричиняє 

в межах адміністративного права окремих інститутів, або підгалузей, які 

потім трансформуються в окремі галузеві утворення, що і вимагає появу 

відповідних кодексів. Р. Кабріяк аргументовано звертає увагу, що в таких 

випадках логічним виглядає навіть не систематизація відповідного 

галузевого законодавства, а корегування інтенсивного розвитку предметних 

відносин шляхом судової практики. Остання більш мобільна на плинні 

зміни суспільних відносин «подібні аргументи висловлювались, наприклад, 

з приводу кодифікації податкового права, Особливої частини 

адміністративного права, іноді навіть з приводу кодифікації Загальної 

частини адміністративного права чи кодифікації конкурентного права» [86, 

с. 392]. Крім того, треба мати на увазі, що надання переваги судовій 

практиці формує певну нестабільність у застосуванні сталих законодавчих 

джерел. Підміна чіткого та збалансованого нормативного регулювання 

рішеннями суддів на короткий час може і вирішити проблему, але залишить 

вагомі підстави виникнення такого ж протиріччя в подальшому. 

Навряд чи можна беззаперечно погодитись з автором, стосовно 

переносу акценту в регулюванні податкових відносин з Податкового 

кодексу на судову практику. Сталість та традиційність податкових відносин 

обумовлює і необхідність існування Податкового кодексу. Зрозуміло, що 

об’єктивні підстави для його появи склалися лише на межі ХХ–ХХI 
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ст. Враховуючи кодифікаційні процеси та перспективи розробки проектів 

кодифікованих актів, постають дві взаємозалежні, але суперечливі 

тенденції. З одного боку, видається більш зручним та доцільним 

кодифікувати норми галузі, яку можна віднести до «молодих». Відносини, 

які мають регулюватися таким актом, логічніше відразу врегулювати 

в найбільш зручному та досконалому вигляді, єдиною та узгоджуваною 

сукупністю кодифікованих норм. З другого боку, постає питання: а чи є в 

цьому разі потреба в кодифікації як у процесі сутнісного, змістовного 

аналізу та перероблення, удосконалення такої сукупності норм. Тут у межах 

«молодих» галузей права ще немає певної кризовості законодавчих джерел, 

яка породжує об’єктивну необхідність кодифікації. Тобто для появи 

кодифікованого акта відповідного галузевого чи підгалузевого типу 

відносин у межах «молодої» галузі права мають визріти. 

Ще за часів Римської імперії склався принциповий розподіл на 

приватне та публічне право. Саме відштовхуючись від подібної 

диференціації засобів правового регулювання, пізніше проходила 

деталізація диференціації та виникнення окремих галузей права. Це 

і спричинило формування родин приватного та публічного права. Слід 

зазначити, що проблематика, пов’язана із поділом права на публічне та 

приватне, сягає своїм корінням ще часів становлення Римської держави. 

Так, у правовій дійсності Стародавнього Риму як у теоретичній, так і в 

практичній площині виокремлювали дві правові галузі – право публічне 

(лат. «jus publicum») і право приватне (лат. «jus priwatum»). Так, юристи 

Стародавнього Риму протиставляли приватному праву публічне. Класична 

формула поділу права на приватне та публічне була сформульована 

Ульпіаном, який зазначав, що публічне право регулює питання Римської 

держави, тоді як приватне право відповідає інтересам окремо взятих осіб. 

При цьому в основному в дослідженнях акцентувалося на приватному праві. 

Що ж стосується публічного права, то воно регулятивно охоплювало 

проблематику, пов’язану з функціонуванням судової системи та публічного 
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управління. Основною специфічною рисою приватного права було те, що як 

суб’єкти приватного права розглядалися не всі люди, а тільки вільні особи 

(раби не були суб’єктами права) [27, с. 77]. 

Сьогодні ключовою є проблематика визначення критеріїв поділу 

права на публічне та приватне. Так, О. А. Банчук зауважує, що загалом 

розгляд публічного та приватного права як відмежованих одна від одної 

систем не є особливо актуальним. Навпаки, актуалізуються дослідження, які 

умовно «розмивають» межі публічного та приватного права. При цьому 

об’єктивно наявний поділ права на публічне та приватне ніхто не 

скасовував. Він обумовлений існуванням цілої низки іманентних 

диференційних рис, які й формують критерії поділу. До таких критеріїв 

належать: 1) відмінність суб’єктного складу; 2) нетотожність правового 

статусу суб’єктів таких відносин; 3) диференційованість методів правового 

регулювання; 4) особливі підходи до захисту та гарантування прав [18]. 

У контексті цього майже всі галузі права свого часу були «молодими». 

Такий погляд стосується і тих галузей, які сьогодні сприймаються як 

традиційні. Так, розглядаючи динаміку розвитку кодифікаційних процесів 

у XIX ст. , Р. Кабріяк наголошував: «Проблеми, пов’язані з кодифікацією 

адміністративного права, чудово демонструють всю умовність … перешкод 

на шляху кодифікації «молодих» … галузей права. Адміністративне право 

дійсно не було кодифікованим у наполеонівську епоху, … тому що воно 

в той час не було розвинутим настільки, аби породити правову 

невизначеність, для подолання якої і потрібен кодекс. … Вже на самому 

початку ХХ сторіччя … зникли всі історичні фактори, що затримували її 

(кодифікації) прихід, … підстави, що визначили необхідність кодифікації … 

і для права адміністративного, викликали потребу в розробці 

адміністративного кодексу» [86, с. 395-396]. 

Умовно до категорії «молодих» галузей права в XIX ст. можна 

віднести і фінансове право. У межах державно-правового регулювання 

акумулювалася сукупність норм, які деталізували особливості правового 
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впливу на рух публічних коштів. Виникнувши спочатку як інститут 

державного права, сукупність фінансово-правових норм трансформувалася 

спочатку в інститут або підгалузь державного права, а до середини XIX 

ст. набула оформлення як самостійна галузь права. 

Починаючи з середини XIX ст. виокремлюються, як особлива 

сукупність правових норм, пов’язаних із регулюванням обігу публічних 

фінансів, так і науковців, предметом дослідження яких стає саме фінансово-

правові відносини [149, с. 75]. Цікаво, що в цей час принципового 

розмежування між фінансовою наукою та фінансово-правовою наукою 

фактично не було. Підтвердженням цього є те, що основним джерелом 

отримання знань у цьому сенсі був навчальний посібник з курсу теорії 

фінансів та фінансового права К. Г. Рау (якого вважали «батьком фінансової 

науки»), виданий 1832 р. Одним із послідовників його став В. О. 

Лебедєв [40, с. 227], під авторством якого було видано один 

з найдосконаліших підручників з фінансового права тих часів [137]. 

Підготовка фундаментальної праці щодо систематизації наукових уявлень 

про фінансово-правові відносини в цілому не виключала і розвиток вченим 

окремих інститутів цієї галузі [135]. 

Цікаво, що становлення систематизованих наукових знань відбувалося 

не лише в першому університеті Російської імперії. Дуже потужним 

центром у цьому сенсі був і другий за часом створення університет 

Російської імперії – Харківський. Першим завідувачем кафедри фінансового 

права Харківського університету став М. П. Клобуцький. Сферою інтересів 

його були проблеми державних фінансів та державних повинностей [99]. К. 

К. Гаттенберг у другій половині XIX ст. опублікував низку праць, 

пов’язаних із проблемами регулювання державного та банківського 

кредиту [54]. Особливою постаттю як у становленні Харківської фінансово-

правової школи, так і в розвитку фінансово-правової науки в Російській 

Імперії в цілому є М. М. Алексеєнко [40, с. 9]. Починаючи дослідження 

з проблем оподаткування (подушна подать, перекладання податків) [9], 
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сферою його інтересів стали майже все інститути фінансово-правової 

галузі [11]. 

Фаховими дослідженнями фінансово-правового регулювання 

вирізнялася і низка регіонів: Київ [32; 33], Ярославль [274], Казань [150], 

Одеса [81]. Саме там народжувались класичні роботи І. Т. Тарасова [40], М. 

В. Лушникова [149, с. 481], С. І. Іловайського [40, с. 203] та ін. [40] 

Водночас ані тоді, ані зараз не знайшлося об’єктивних підстав для 

кодифікації фінансового законодавства як єдності. Але в його межах 

визрівали дві «молоді» підгалузі – бюджетне та податкове право. Саме щодо 

них на початку ХХ ст. сформувалися достатньою мірою як умови, так 

і необхідність кодифікації. Це і спричинило появу Бюджетного кодексу 

України у 2000 р. та Податкового кодексу України у 2010 р. 

Аналіз проблеми та перспективи кодифікації, порушує питання щодо 

співвідношення, по-перше, кодексу та закону, та по-друге, кодексу і всієї 

системи законодавства, що регулює ці відносини. З огляду на те, що кодекс 

являє собою кодифікований закон, тобто йдеться про більш досконалий  

структурований закон, то принципових розбіжностей між кодексом та 

законом, мабуть, не існує. Кодекс – це більш досконалий закон. Щоправда, 

треба враховувати й те, що будь-яких підстав за таких висновків спиратися 

на аргументи, закріплені в певному акті, у нас немає. Співвідношення 

кодексу з іншими складовими системи законодавства зумовлює існування 

кількох принципових моментів. По-перше, розробка та прийняття кодексів 

має відбуватися таким чином, щоб уникнути дублювання норм, перспектив 

виникнення протирічь та колізій між нормами різних актів. По-друге, норми 

законодавчих актів, які регулюють ті ж відносини, що і кодекс, мають 

виникати лише на підставі делегування цього саме кодексом. По-трете, 

положення підзаконних актів, судових рішень, які пройшли певну 

апробацію часом та довели свою об’єктивність і сталість, мають 

безпосередньо увійти до кодексу. 
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Треба враховувати, що певним чином відрізняються зв’язки та 

співвідношення норм кодексу з різними складовими системи законодавства. 

Кодекс відіграє провідну роль при оцінці його та норм підзаконних актів. 

Тобто останні мають похідний характер та деталізують, уточнюють ті 

конструкції, які закріплені безпосередньо в кодифікованому акті. Із другого 

боку, сьогодні не можна не враховувати роль міжнародних договорів 

у правовому регулюванні, їх участь у процесах удосконалення чи 

реформування кодифікованих актів. 

Інтернаціоналізація процесів сучасного світу зумовлює дві проблеми.  

По-перше, позиція міжнародних договорів у системі національного 

законодавства. Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після 

внесення відповідних змін до Конституції України [104]. У ч. 1 ст. 9 

Конституції України зазначається, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [104]. Тут йдеться про те, що норми 

міжнародних договорів повинні бути: а) інкорпоровані до національного 

законодавства; б) національне законодавство повинно бути змінено таким 

чином, щоб відповідати положенням міжнародних договорів. У першому 

випадку (включення норм міжнародного договору до національного 

законодавства) йдеться про те, що національний законодавець повинен, 

наприклад, закріпити на рівні національного законодавства права та 

гарантії, які отримали свою фіксацію в міжнародному договорі. Так, якщо 

раніше закон не передбачав яких-небудь прав, а в міжнародному договорі, 

що був ратифікований Україною, таке право передбачено, то воно повинно 

бути вперше закріплене на рівні національного законодавства. Це 

позитивний обов’язок законодавця. У другому випадку (внесення змін до 

національного законодавства у частині відповідності міжнародному 
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договору) йдеться про те, що з ратифікацією міжнародного договору 

Україна має позитивний обов’язок якщо прямо не включати положення 

міжнародного договору, то хоча б внести зміни до національного 

законодавства з метою недопущення колізій у нормативному регулюванні 

на національному та наднаціональному (міжнародному) рівні. У будь-якому 

разі якщо існує суперечність національного законодавства та 

ратифікованого міжнародного договору, то за загальним правилом діє 

колізійне правило про превалювання міжнародного права. Єдиний 

виняток – положення Конституції України. Так, із системного тлумачення 

ч. 2 ст. 9 Конституції України випливає, що положення міжнародних 

договорів не можуть суперечити Конституції України: «Укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише 

після внесення відповідних змін до Конституції України» [104]. 

Зрозуміло, що міжнародне право в цьому сенсі має пріоритет над 

національним. Саме тому більшість кодексів містить посилання на 

пріоритет міжнародних договорів над національним законодавством. 

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Податкового кодексу України, якщо міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, 

застосовуються правила міжнародного договору [191]. Подібна 

ж конструкція закріплена й щодо регулювання бюджетних відносин: «Якщо 

на ратифікацію подається міжнародний договір України, виконання якого 

потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, що 

регулюють бюджетні відносини, проекти таких законів подаються на 

розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про ратифікацію 

і приймаються одночасно» (ч. 3 ст. 4 Бюджетного кодексу України) [36]. 

Європейський досвід процесу кодифікації обґрунтовує два шляхи 

вирішення протиріч у подібній ситуації: 1) кодекс може прямо посилатися 

на відповідні положення якої-небудь конвенції або міжнародного договору; 

2) перспективним підходом може бути систематизація міжнародно-
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правових норм та закріплення їх в кодифікованому акті як доповнень до 

кожного розділу чи частини кодифікованого акта. Останній різновид 

пропозицій фактично деталізує характер та шлях внесення змін до 

кодифікованого акта, характеризує тип джерела, з якого можуть 

народжуватись зміни до кодексу. 

По-друге, треба мати на увазі, що кодифікаційні процеси зумовлюють 

вихід їх на наднаціональний рівень, тобто йдеться про перспективи та 

необхідність прийняття кодифікованих актів на рівні певних міждержавних 

утворень. Слід зауважити, що законодавство Європейського Союзу починає 

справляти неабиякий вплив на формування національного законодавства 

України. Не в останню чергу такий стан справ зумовлюється підписанням 

Україною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Торкається відповідна Угода і проблематики оподаткування. Так, зокрема, 

статті 349–354 глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне та галузеве 

співробітництво» [204] визначають низку загальних, концептуальних 

положень з приводу трансформаційних процесів у сфері оподаткування. 

Незважаючи на загальність закріплених там положень, приписи 

детермінують векторально-орієнтаційні стандарти реформування 

української системи оподаткування. При цьому ми зазначаємо, що відносна 

загальність формулювань у цьому разі не є недоліком. Така «загальність» 

зумовлюється необхідністю забезпечити «гнучкість» та варіативність 

способів, механізмів та підходів у такому реформуванні. 

Важливу роль у регулюванні податкових відносин відіграє практика 

Європейського суду з прав людини. Так, безумовно, практика ЄСПЛ – це не 

практика власне закритої наднаціональної судової системи ЄС, однак,  

внаслідок її юрисдикційного поширення на територію ЄС зокрема та 

Європи загалом вважаємо за доцільне зазначити про її регламентаційний 

вплив на податково-правове регулювання в Україні. Ціла низка рішень 

ЄСПЛ прямо чи опосередковано стосуються податково-правової 

проблематики. Неабияку роль у вирішенні податкових спорів відіграють 
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рішення ЄСПЛ у справі «Щокін проти України» [238], «“Булвес” АД проти 

Болгарії» [240], «Бізнес Супорт Центр проти Болгарії» [239], «Інтерсплав 

проти України» [236]. 

Зміст кодифікованого акта безпосередньо пов’язується також із 

вибором орієнтації на природу кодифікаційних процесів: чому віддавати 

перевагу – узагальненню чи деталізації? Узагальнення реалізується через 

орієнтацію в кодифікаційних процесах в бік загальних принципів як 

міжгалузевого характеру, так і галузевого характеру. При цьому 

недостатньо надати певному принципу чіткого нормативного вираження, бо 

узагальнення деяких із них наштовхується на існування ідеї принципам 

в неписаній формі, яка деталізується низкою джерел права, та пов’язує 

в єдину конструкцію всю систему галузевого чи підгалузевого 

законодавства. Доцільною є перспектива закріплення в кодексі загальних 

принципів відповідного галузевого регулювання. Водночас надання їм 

абсолютної переваги може порушити баланс, що призведе до конфлікту між 

інтересами учасників відносин. 

Принципові аспекти деталізації вивчав свого часу ще Ієринг, 

досліджуючи правовий пуантилізм при порівнянні римського та 

китайського права. Саме останнє свідчило про перевагу, коли деталізація 

набувала наскрізний та всеохоплюючий характер. «Співвідношення між 

казуїстично побудованим кодексом і правом, що зведене до своєї логічної 

форми, дорівнює співвідношенню між китайською мовою та нашою. 

У китайців для кожної ідеї існує особливий ієрогліф …, а для вираження 

нових ідей необхідно спочатку винайти нові ієрогліфи. У нас навпаки: ми 

маємо невеликий алфавіт, за допомогою якого можем створити чи 

переробити будь-яке слово» [86, с. 409]. Застосування пуантилізму 

в китайському праві, з одного боку, породжувало вичерпну збірку рішень 

для суддів з кожного окремого випадку, а з другого – було результатом-

наслідком відсутності поділу гілок влади. 
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З’ясовуючи зміст кодифікованого акта, надто важливим питання 

є виокремлення сфери суспільних відносин, на регулювання яких він 

спрямований. Предметний критерій спрямованості процесу кодифікації 

є основним і чи не єдиним при організації процесу кодифікації та розробки 

й прийняття кодексу. У цьому сенсі ми виходимо з того, що має бути навіть 

на стадії розробки проекту акта збіг предмета кодексу як кодифікованого 

закону і предмета відповідної галузі чи підгалузі права. Безумовно, це 

зовсім не виключає використання в кодексі посилань на інші акти цієї 

ж галузі або на акти інших галузей права. 

Визначаючи простір окремого кодексу, Р. Кабріяк наполягає при 

цьому на необхідності використання матеріального критерію, що не 

позбавляє водночас від кількох проблем [86, с. 412-421]. По-перше, 

використання матеріального критерію, який базується на предметному 

розмежуванні правових галузей, у деякий випадках доволі умовний. Тобто 

межа між правовими галузями дуже плинна, що зумовлює або виникнення 

утворень (інститутів, підгалузей, галузей) на межі кількох галузевих систем, 

або інтенсивний розвиток якоїсь внутрішньої складової галузі, що 

спричиняє появу нової галузі права. 

По-друге, умовна єдність характеру суспільних відносин не виключає 

об’єктивну обумовленість розмежування таких відносин за різними 

галузевими системами. Наприклад, єдиний різновид суспільних відносин, 

які пов’язані з обігом цінних паперів, поєднують блок публічного та 

приватно-правового регулювання. Спеціальним законом, який регламентує 

відносини, пов’язані з обігом цінних паперів, є Закон України «Про цінні 

папери та фондовий ринок». Саме відповідний нормативно-правовий акт 

визначає різновиди цінних паперів. Загальне визначення поняття «цінний 

папір» є нормативно-формалізованим. Цінний папір – це документ 

установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або 

інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера 

(особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та 
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передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також 

можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим 

особам (ч. 1 ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок») [229]. 

Також відповідним нормативно-правовим актом визначаються 

класифікаційні підходи до поділу цінних паперів. При цьому потрібно 

зауважити, що класифікаційні критерії не торкаються проблематики поділу 

цінних паперів на публічні та приватні. Так, на законодавчому рівні 

закріплені такі критерії класифікації цінних паперів: 

– за формою свого існування цінні папери поділяються на: 

а) бездокументарні; б) документарні. 

– за формою свого випуску цінні папери поділяються на: а) цінні 

папери на пред’явника; б) іменні; в) ордерні. 

Крім цього, Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

чітко групує категорії цінних паперів: 1) пайові; 2) боргові; 3) іпотечні; 

4) приватизаційні; 5) похідні; 6) товаророзпорядчі. 

Що ж стосується поділу цінних паперів на публічні та приватні, то він 

можливий тільки за посередництвом системного аналізу правової природи 

окремо взятих цінних паперів. На перший погляд може здатися, що поділ 

цінних паперів на приватні та публічні потрібно здійснювати на основі 

критерію способу їх розміщення: а) цінні папери з публічним розміщенням; 

б) цінні папери з приватним розміщенням. Однак такий підхід буде 

поверховим та не відображатиме саме публічно-фінансовий бік окремих 

категорій цінних паперів. На наше переконання, «публічність» цінних 

паперів залежить від правового статусу їх емітента, механізму їх 

розміщення та гарантій, якими забезпечені такі цінні папери. Так, до 

публічних цінних паперів можна віднести, зокрема, державні облігації 

України та облігації місцевих позик. Що ж стосується приватних цінних 

паперів, то до них належать, наприклад, акції корпоративного 

інвестиційного фонду, акції акціонерного товариства тощо. 
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Зрозуміло, що в умовах, коли в одному акті поєднуються два типи 

відносин, які регулюються принципово різними методами (диспозитивний 

та імперативний), навряд чи можлива розробка та затвердження єдиного за 

природою та підходами акта. 

По-трете, при використанні матеріального критерію як основи 

кодифікаційних процесів не можна виключати вплив обставин, які 

правового регулювання безпосередньо не стосуються. Передусім йдеться 

про перетин різних соціальних регуляторів, коли до регулювання 

суспільних відносин підключаються норми моралі, релігії тощо. Зміна 

правових засобів не завжди може встигнути за цим, що може дійсно 

спричинити протиріччя. Крім того, вплив політичних, суб’єктивних 

обставин на кодифікаційні процеси також може не збігатися з правовим 

вектором розвитку і породжувати відповідні незручності. 

По-четверте, не можна виключати деформацію матеріального 

критерію, що відбувається на підставі дискусійних та неоднозначних 

поглядів, які панують протягом відносно не великого проміжку часу та 

спричиняють появу суперечливих кодифікованих актів. Може скластися 

уява, що ця проблема збігається з попереднім акцентом на проблемному 

застосуванні суб’єктивних обставин. Але якщо при аналізі попереднього 

типу проблем йшлося про суб’єктивні обставини та підходи передусім 

учасників законотворчих процесів тощо, то в цій ситуації переважно 

аналізується наукова доктрина, що спричиняє появу як кодексу, так і спроб 

обґрунтувати об’єктивність існування окремої галузі чи підгалузі.  

На наш погляд, навряд чи логічною можна вважати структуру 

Господарського кодексу України, як і господарського права в цілому. 

У будь-якому разі застосовувати тут єдність матеріального критерію, 

єдність методу регулювання однотипних суспільних відносин неможливо. 

Фактично штучний склад цього акта побудований через запозичення сфер 

регулювання, які традиційно притаманні іншим правовим галузям. 

Господарський кодекс України є кодифікованим законодавчим актом, 
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основне призначення якого полягає в забезпеченні послідовної 

регламентації господарських відносин. Водночас у Господарському 

кодексі України отримує свою фіксацію окрема ст. 17, яка має назву 

«Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності». 

Закріплення в Господарському кодексі України відповідної статті не може 

не викликати цілої низки питань. Взагалі дуже дивно, що законодавець, 

знаючи про спеціально-регламентаційне призначення Податкового 

кодексу України, інтегрує до інших галузевих нормативно-правових актів 

нормативні положення, які стосуються податково-правових питань. Крім 

того, такий підхід нормотворця спричиняє колізійність нормативних 

положень, закріплених у господарському та податковому законодавстві 

(важливо мати на увазі той аспект, що Господарський кодекс України не 

входить до системи податкового законодавства). До того ж варто зауважити, 

що ст. 17 Господарського кодексу України містить загальні положення, які 

змістовно, у дуже приблизній рамковій формі дублюють положення 

податкового законодавства. При цьому законодавець робить спробу 

визначити в Господарському кодексі України окремі принципи побудови 

системи оподаткування, що безумовно є недопустимим, або така система 

вихідних положень податкового права закріплюється в спеціалізованій 

статті Податкового кодексу України – ст. 4 «Основні засади податкового 

законодавства України». 

Застосування предметного критерію при розробці та прийняті кодексу 

об’єктивно зумовлює проблему перехрещення галузей права. Беззаперечно, 

що одне й те ж явище різні галузі можуть розглядати по-різному, так само 

і впливати вони можуть із використанням різних методів. Саме тому 

ефективним у цьому разі є механізм відсилок від одного кодифікованого 

акта до іншого. Передусім потрібно зазначити, що ст. 14 Податкового 

кодексу України («Визначення понять») є спеціальним офіційним глосарієм 

термінології податкового законодавства. При цьому потрібно зазначити, що 

ціла низка понять, що отримали свою фіксацію у ст. 14 Податкового 
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кодексу України, не є специфічними податково-правовими поняттям. Чи 

є підхід нормативного дублювання термінів інших галузей права 

послідовним,– це питання. 

Вся комплексність структури ст. 14 Податкового кодексу України 

зумовлює необхідність її послідовного дослідження. Так, потрібно 

зазначити, що поняття, закріплені в ній можна поділити на: 1) податково-

правові терміни; 2) терміни інших галузей права. При цьому терміни інших 

галузей права, у свою чергу, можна також класифікувати: а) видозмінені 

неподаткові терміни; б) змістовно невидозмінені терміни. Так, до власне 

податково-правових термінів належать такі поняття, як «акцизний податок», 

«оскарження рішень контролюючих органів», «бюджетне відшкодування» 

тощо. Саме відповідні терміни є власне податково-правовими поняттями, 

дефініції яких мають оригінальне змістовне наповнення. Що ж стосується 

термінів інших галузей права, то вони дублюють поняття цивільного, 

банківського, земельного права тощо. Водночас одні терміни 

є «адаптованими» для цілей оподаткування, тоді як інші повністю змістовно 

дублюють поняття інших галузей права. Так, пристосованими для цілей 

оподаткування є, наприклад, поняття «відчуження майна» (пп. 14.1.31 

п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України). 

У дефініцію відповідного терміна інтегрований такий суб’єкт, як 

«платник податків», а сам зміст поняття розкривається в «усіченому» 

форматі. Що ж стосується понять, які визначаються в їх галузево-

обумовленій детермінації (не мають специфічного податково-правового 

змісту), то до них можна віднести, зокрема, такий термін, як «іпотечний 

сертифікат». Відповідний термін не має жодної податково-правової 

специфіки у своєму визначенні. Потрібно також звернути увагу на такий 

термін, як «відокремлені підрозділи» (пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового 

кодексу України), який взагалі не містить змістовної такої дефініції, 

а просто відсилає до інших кодифікованих галузевих нормативно-правових 

актів – Цивільного кодексу України та Податкового кодексу України . 
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Застосування такого методу має відбуватися дуже обережно та вимагає 

досвіду. На жаль, існує чимало прикладів, коли таке посилання руйнує 

взагалі можливість правового регулювання. Йдеться передусім про 

посилання одного акта на статтю іншого за умови, що такої статті взагалі 

немає, або вона не є чинною. 

Подібний приклад характерним не лише для України. Р. Кабріяк 

описує ситуацію, яка відображає подібну тенденцію. Так, компетенція 

торгових судів, відповідно до ст. L. – 411-1 Кодексу судочинства 1978 р. 

у Франції «встановлювалась Торговим кодексом та спеціальними 

законами». Але в процесі законодавчого реформування відповідна стаття 

Торгового кодексу, яка містила положення щодо компетенції торгових 

судів, зникла. Це призвело до «глухого кута», коли жоден нормативно-

правовий акт не встановлював компетенцію торгових судів [86, с. 433-434]. 

Робити висновки щодо ефективності кодексу, успіху та 

збалансованості в застосуванні кодифікованих норм можна, враховуючи два 

аспекти. По-перше, мають бути реалізовані ефективні, раціональні 

законотворчі процедури, завдяки яким і з’явиться такий законодавчий акт. 

Тобто йдеться про ефективність законотворця. По-друге, прийняття кодексу 

має забезпечити появу ефективного механізму управління поведінкою 

учасників цих відносин. Ще на початку XIX ст. Трейяр наголошував: «Ми 

не приховуємо, що успіх кодексу багато в чому залежить від представників 

влади, на яких покладено його застосування, а також від тих посадових осіб, 

… які будуть його виконувати кожен день» [86, с. 436]. Відсутність 

фаховості, освіченості юристів-практиків може породжувати навіть за 

наявності ідеального кодифікованого акта труднощі в правозастосуванні. 

Ефективність застосування кодифікованих норм пов’язується і з 

правовими традиціями, спадкоємністю в змінах та реформуванні 

законодавства. Акцентуючи увагу на цій обставині, Р. Кабріяк посилається 

на дві протилежні тенденції [86, с. 437]. З одного боку, дуже ефективним та 

своєчасним було прийняття Цивільного кодексу 1865 р. в Румунії, основою 
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якого був французький Цивільний кодекс. Це пояснювалось тим, що 

переважна більшість румунських юристів були випускниками французьких 

університетів. З другого боку, Цивільний кодекс Судану, який був 

розроблений на основі Цивільного кодексу Єгипту, так реально і не змогли 

застосовувати. Підставою для цього було те, що суданські юристи вивчали 

в університетах англо-саксонське право, тоді як кодифікований акт був 

створений за основами романо-германської системи цивільного права. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

В ході аналізу проблем, що увійшли до Розділу 3 ми дійшли 

наступних висновків: 

1. Аналіз галузевих кодексів передбачає різний набір ознак, на які 

звертають увагу різні дослідники. Одні наполягають на ознаках щодо змісту 

кодифікації (новизна та зведений характер), інші акцентують увагу на змісті 

кодифікованого акту (характер та види його норм), решта наполягають на 

увазі щодо структурних особливостях такого акту (наявність Загальної, 

Особливої, Спеціальної частини). Узагальнюючи різноманіття підходів до 

визначення ознак кодексу,  необхідно звернути увагу, що в будь-якому разі 

вони відображають основні принципи правової галузі, зосереджуються на 

нормах загального характеру. 

2. Динаміка розвитку процесів систематизації законодавчих актів 

призвела до появи кодексу як специфічного нормативно-правового акту, 

який характеризується низкою ознак, на підставі яких і можна виокремити 

кодекс із всієї системи галузевого законодавства: 1) кодекс займає найвище 

місце в ієрархії галузевих чи підгалузевих законодавчих актів; 2) виступає 

системним нормативно-правовим актом, який на базі єдиних принципів 

регулює однорідну сукупність суспільних відносин; 3) спрямований на 

регулювання важливого кола відносин; 4) забезпечує регулювання 

суспільних відносин на нових засадах в порівнянні із законодавством, яке 

було чинним до прийняття кодифікованого акту; 5) характеризується 
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цілісністю та узгодженістю нормативних приписів; 6) сприяє 

упорядкуванню чинного законодавства.  

3. Тривалий час структурування кодифікованих актів передбачало 

виділення Загальної та Особливої або Спеціальної частини. Загальна 

частина охоплювала низку норм, які мали деталізуватись в інших частинах. 

В той же час, останні тенденції законотворчості не розглядають це як 

аксіому. Якщо в Бюджетному кодексі України при прийнятті його в 2000 

році існували Загальна та Особлива частини, то в новій редакції таке 

розподілення зникло. І на сьогодні законодавець обмежився поділом лише 

на Розділи та Глави. Такий же розділ притаманний і для побудови 

Податкового кодексу України, де Загальна та Особлива частини існували 

лише в деяких варіантах проекту.   

4. Якісний аспект зведеності кодифікованого акту деталізує глобальні 

підходи до регулювання в цілому, акцентуючи увагу на особливостях як 

норм, так і відносин, що є сферою впливу кодифікованого акту. Треба 

обов’язкова мати на увазі, що подібна ознака має впливати на об’єднання в 

кодифікованому акті норм не менш ніж інституційного рівня. В той же час, 

треба враховувати і певний зворотній зв’язок, вплив. Йдеться про те, що 

якісний рівень розвитку законодавства, про що свідчить прийняття 

кодифікованого акту, дає підстави констатувати новий рівень стану розділу 

відповідної галузі. Так, в якості розділу може виступати або інститут, або 

підгалузь. І поява відповідного кодексу має свідчити про перехід з 

інституційного рівня регулювання на підгалузевий. Саме так відбулося і при 

розвитку фінансового законодавства України. Існування податкового та 

бюджетного регулювання на інституційному рівні трансформувалося в 

підгалузевий саме після прийняття Бюджетного кодексу України та 

Податкового кодексу України. 

5. Кодифіковані акти мають на меті подолати у певній формі 

неузгодженість норм законів, на зміну яким вони приходять, забезпечити 

єдине розуміння та застосування правових норм, виключити дублювання 
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між окремими актами. Більш того, кодексами розробляються та 

закріпляються загальні положення, що об’єднують сукупність норм, за 

рахунок яких гарантується регулювання предметної сфери відносин. 

Конструкція кодексу дозволяє поєднати дві суперечливі тенденції. З одного 

боку, інтегрувати норми в єдину систему, а з іншого боку, забезпечити чітку 

диференціацію норм, яка виражала окремі інституційні чи підгалузеві 

особливості. І, нарешті, кодекси сприяють стабільності законодавства за 

рахунок більш сталих приписів, які розраховані на застосування протягом 

тривалого періоду часу. 

6. У новітній історії перехід до колегіальної розробки кодифікованих 

актів позбавив персоніфікації в назвах кодексів, що не виключило і певної 

проблемності в цьому сенсі. Зрозуміло, що в назві кодексу має бути, перш 

за все, чітко відображено тип відносин, на регулювання яких спрямований 

вплив такого законодавчого акту. В контексті цього, до фінансово-правових 

кодексів немає питань. Назва Бюджетного кодексу України, Податкового 

кодексу України стисло, і в той же час, чітко і предметно відображає тип 

суспільних відносин, що є предметом регулювання.  Тривалий час 

обговорювалось прийняття Банківського кодексу України. Нам здається, 

подібний підхід не перспективний.  

7. Поява збалансованого галузевого чи підгалузевого кодифікованого 

акту, який спрямований на регулювання банківських відносин, навряд чи 

можлива. В цих умовах, ми мали б поєднати сукупність законодавчих норм, 

які регулюють відносини між юридичними особами, між юридичними та 

фізичними особами та є предметом приватного права. З іншого боку, 

банківське регулювання не можливе без застосування державних важелів 

впливу. Через чітке упорядкування повноважень Національного банку 

України, статусу державних банків, ми формуємо блок норм публічного 

законодавства. Різнотипність підходів приватного та публічного 

регулювання забезпечується різними методами, різни суб’єктним складом 
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та об’єктом регулювання. Саме тому поєднання норм в єдиному 

Банківському кодексі України було б штучним.  

8. Використання виключно єдиної української мови має породжувати і 

певні правові наслідки щодо, як появи кодифікованого акту, так і його 

використання. Зрозуміло, що в цій ситуації йдеться виключно про 

офіційний бік процесу законотворчості та нормозастосування. Це не 

виключає існування та видання кодексів, які викладені на інших мовах. По-

перше, треба враховувати існування на території України національних 

меншин, для яких зручніше знайомитись та розуміти з нормами 

кодифікованого акту викладеними рідними мовами (румунською, 

угорською, татарською, російською і т.д.). По-друге, враховуючи 

активізацію євроінтеграційних процесів, в яких приймає участь Україна, 

світових тенденцій щодо розширення економічних і т.д. зв’язків між 

державами, перспективним бачиться і існування кодексів, що викладені 

іноземними мовами (англійською, німецькою, іспанською і т.д.). Зрозуміло, 

що як в першому, так і в другому випадку, кодексе, які викладені не 

українською мовою не можуть розглядатися в якості офіційних текстів.  

9. Тісно пов’язаним питання при характеристиці кодексу мови постає і 

питання термінології. На наш погляд, це не проста, системно-структурована 

проблема. Вона має враховувати декілька рівнів  термінологічних аспектів, 

їх ієрархію та узгоджуваність. По-перше, має бути чітко відображено 

співпадання із підходами до змісту вихідних, системних категорій права в 

цілому (фізична особа, юридична особа і т.д.). Зрозуміло, що галузева чи 

інституційна кодифікація може торкатися окремих галузевих чи 

інституційних особливостей, їх змісту, але не руйнувати принципові 

підходи до родової правової категорії. По –друге, аналізуючи фінансове-

правове регулювання, ми виходимо з того, що на сьогодні підстав існування 

Фінансового кодексу не має. Саме тому, процес кодифікації відбувається в 

цій площині суспільних відносин за підгалузевими чи інституційними 

напрямками (Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України). 
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Але, така ситуація об’єктивно вимагає і певний єдиний знаменник, єдиний 

підхід в таких кодексах до розуміння і закріплення наскрізних фінансово-

правових понять, які характерні, як для податкового, так і для бюджетного 

регулювання (публічні, державні кошти, кошти територіальних громад, 

бюджет, податок та збір і т.д.). По-трете, не є перспективними використання 

неузгоджуваного термінологічного апарату в окремому підгалузевому 

кодексі. Регулюючи свої предметні відносини на межі застосування 

кодифікованих актів має бути збережений і єдиний підхід до 

термінологічного апарату. По-четверте, відсутність міжгалузевої 

узгодженості також породжує низку проблем, складні колізії при визначенні 

окремих аспектів регулюванні. Фінансове-правове регулювання забезпечує 

правові форми руху публічних коштів, грошей. В той же час, правове 

регулювання використання та обігу грошових інструментів є предметом і 

цивільного, трудового права і т.д.  Це обумовлює використання понять, які є 

вдалими для цих галузей (дохід, вартість, заробітна плата і т.д.). Зрозуміло, 

що галузева специфіка надає таким категорія специфічне обарвлення, але 

воно має будуватися на єдиній основі щодо змісту такого поняття. Більш 

того, у деяких випадках, фінансово-правові кодифіковані акти містять 

бланкетні посилання на норми інших кодексів, законів (Цивільний кодекс 

України, Господарський кодекс України і т.д.). 

 10. Існує два підходи, що сформувалися в України до загальних засад  

формування термінологічного апарату: вузький та поширений. Прикладом, 

першого (вузького) підходу є ст. 2 Бюджетного кодексу України, яка 

визначаючи основні положення, закріплює виключно категорії, що 

пов’язані з бюджетно-правовим регулюванням.  Поширений підхід до 

закріплення термінологічного апарату продемонстрований в ст. 14 

Податкового кодексу України, де до певної «абетки» податкового 

регулювання включені, як поняття виключно податково-правові, та і 

поняття, які визначаються в інших галузевих актах.  
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11. Певні настанови, які збігаються з характером епілогу можуть 

міститися в прикінцевих положення. В кодифікованих актах фінансового 

законодавства, подібні положення містяться в прикінцевих та перехідних 

положеннях. Принциповою розбіжністю між прикінцевими та перехідними 

положеннями є те, що прикінцеві стосуються особливостей запровадження, 

дії норм бюджетного чи податкового законодавства (як в цілому, так і 

окремо), тоді, як перехідні положення, по-перше, розраховані на обмежений 

термін часу, по-друге, стосуються вузьких аспектів відповідного 

підгалузевого регулювання та, по-третє, вирішують окремі аспекти 

узгодження такого кодифікованого акту, як з іншими галузевими актами, 

так і з іншими однотипними законодавчими актами. 

12. Цікавим може бути запозичення процедури «дострокового 

тлумачення». Так, Верховний Суд Нідерландів ще до набрання чинності 

нового Цивільного кодексу став використовувати цю практику, коли чинні 

правові норми тлумачились вже з врахуванням норм нових, які набували 

чинності ще через певний проміжок часу. Подібна процедура дозволила 

зробити поступовий, плавний перехід до нової моделі упорядкування 

суспільних відносин, дала змогу підготуватись, як особам, які мали 

виконувати подібні приписи, так і особам, які мали контролювати 

додержання нових правил поведінки.  

13. Узагальнення практики застосування кодифікованих норм 

суб’єктами владних повноважень, в той же час обумовлюють ситуації, коли 

вони породжують відповідні правові наслідки. На сьогоднішній день 

податковим законодавством України передбачається два різновиди 

податкових консультацій: а) узагальнюючі податкові консультації; 

б) індивідуальні податкові консультації. Відповідні різновиди податкових 

консультацій різняться за порядком їх прийняття (процедурний аспект), за 

варіативністю форм закріплення їх положень, за правовою значущістю. Так, 

узагальнюючі податкові консультації видаються Міністерством фінансів 

України у випадку наявності виключних правових проблем, які потребують 
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комплексного вирішення. Платник податків не може в індивідуальному 

порядку ініціювати надання узагальнюючої податкової консультації. 

Узагальнююча податкова консультація приймається на розсуд Міністерства 

фінансів України, а її положення, як правило, стосуються системних 

проблем оподаткування, які до цього вже неодноразово підіймалися у 

порядку індивідуального консультування. При цьому важливо відмітити, що 

за своєю юридичною силою узагальнюючі податкові консультації мають 

превалюючи становище над індивідуальними податковими консультаціями. 

14. Важливо відмітити, що як індивідуальна, так й узагальнююча 

податкові консультації відіграють роль гарантійних інструментів, так як 

платник податків, який слідував положенням таких консультацій, не може 

бути притягнутий до юридичної відповідальності, навіть у тому випадку, 

якщо така поведінка платника податків була об’єктивно неправомірною. 

Важливим гарантійним правом платника податків є можливість оскарження 

до суду податкових консультацій. 

15. Зупиняючись на проблемі структурування кодексу, хотілося б 

звернути увагу на доцільність поєднання двох принципів: а) деталізації та б) 

послідовності. Перший із них виражає глибину проникнення в проблему 

регулювання, що відображається в ієрархічності структурних частин 

кодексу, яка може досягати п’яти – шести рівнів або більше: Частина – 

Розділ – Глава – Стаття – Пункт – Підпункт – Абзац і т.д. Другий принцип 

формує послідовність в правовому регулюванні. Найбільш ефективна 

конструкція пов’язується, на наш погляд, з таким розташування 

нормативного матеріалу, який відображає покроковий шлях від загального 

до спеціального регулювання.  

16. Існування в кодифікованому акті розділів Загальної та Особливої 

частини об’єктивно обумовлювало співіснування та збалансоване 

застосування двох процесів. З одного боку, Загальна частина об’єднувала 

норми, що відігравали роль єдиного знаменника до всієї конструкції 

галузевого регулювання в цілому. Тобто, таким чином встановлювалися 
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принципи, методи, межі застосування всього кодифікованого акту. З іншого 

боку, Загальною частиною закладаються принципи структурування 

Особливої частини, побудови та співвідношення окремих її інститутів  

(наприклад, в Податковому кодексі України за окремими видами податків 

та зборів; в Бюджетному кодексі України – за окремими видами бюджетів).  

17. У першу чергу потрібно зазначити, що спеціальна частина 

ПК України може бути умовно підрозділена на два комплексні блоки: 

а) блок податкового адміністрування (перший блок); б) блок правових 

механізмів податків та зборів (другий блок). Так, саме перший блок містить 

положення загального характеру, які визначають стадії виконання 

податкового обов’язку платинка податків, процедури податкового 

контролю, забезпечувальні заходи, алгоритми вирішення податкових спорів 

та притягнення порушника податкового законодавства до юридичної 

відповідальності. Усі вищезазначені різновиди податкових процедур є 

однаковими незалежно від різновиду податкових платежів, з приводу яких 

вони виникають. Тобто ми можемо говорити про їх універсальність та 

поширення на всю варіативність податкових відносин. Що ж стосується 

другого блоку, то він є найбільш комплексним, так як у його межах 

отримують свою фіксацію положення, що регламентують правовий 

механізм усіх податків та зборів (окрім мита).  

18. У Податковому кодексі України визначена загальна та особлива 

частини. Такий поділ відповідного кодифікованого акту випливає з аналізу 

його структури. Розділ І ПК України і справді інтегрує у собі положення, 

які мають відношення до всього масиву податкових відносин. Саме у 

першому розділі визначається склад податкового законодавства, принципи, 

система оподаткування, загальні права та обов’язки контролюючих органів 

та платників податків тощо. При цьому Розділ ІІ ПК України також 

послідовно закріплює всю систему податкового адміністрування. Що ж 

стосується всіх подальших розділів, то кожен із них визначає правовий 

механізм того чи іншого податку або збору. Саме відповідний масив 
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нормативних положень (мова йде про умовно виокремлений нами другий 

блок спеціальної частини) формує власне спеціальну частину ПК України. 

18. В основі як акумуляції норм в Загальній частині та виділення 

сукупності норм Особливої частини може знаходитись декілька підстав: а) 

узагальненість. До Загальних частин включаються норми, що мають певні 

родові ознаки, що вимагає їх деталізації, визначення особливостей в 

окремих інститутах Особливої частини. Так, наприклад, визначення 

податку, як родового платежу, що має обов’язкове значення в Загальних 

частинах Податкових кодексів, обумовлює існування окремих інститутів 

Особливих частин, які закріплюють справляння податкового обов’язку по 

окремому податку чи збору. Подібну логіку закладено практично по 

кожному елементу податкового механізму, коли видова деталізація 

платника, об’єкта, ставки, пільг і т.д. податку чи збору, базується на підставі 

визначення такого поняття (платних, об’єкт, ставка і т.д.) в Загальних 

частинах кодексу; б) значущість. Подібна підстава обумовлює 

розташування спочатку норм-принципів, норм-дефініцій, на підставі яких, в 

подальших розділах деталізуються конкретні механізми правового 

упорядкування відповідного типу відносин. Крім-того навіть розташування 

окремих розділів, які за типом можна віднести до Особливої частини, 

передбачають виокремлення з почасту найбільш важливих розділів. Так, 

наприклад, після Загальних положень в Податковому кодексі України та 

розділу, що містить закріплення процедур адміністрування податків та 

зборів, розміщено розділи, які акумулюють норми, що забезпечують 

справляння податків, за рахунок яких формується переважна частина 

доходів бюджетів: податок на прибуток підприємств, податок на доходи 

фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок; в) 

пріоритетність. Ця підстава, в деяких аспектах збігається із значущістю. 

Але, на наш погляд, в цьому випадку важливим, якщо не принциповим 

моментом є процедурна особливість в регулюванні відповідного типу 

відносин. Відповідне узгодження, співіснування процедур і будує 
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пріоритетну конструкцію, розташування відповідної послідовності 

процедурної норми, коли наступну процедуру не можливо застосувати без 

попередньої.   

19. Загальна кодифікація або єдиний кодекс – дуже яскраве та 

привабливе гасло. Якщо пов’язувати процес кодифікації з реальними 

підставами та напрямками, то треба погодитись з галузевими засадами, на 

яких має будуватися процес розробки та прийняття кодифікованого акту. 

Тобто, будь-який кодифікований акт поряд з узагальненими підходами 

щодо використання єдиних родових понять та термінів в правовому 

регулюванні, має бути стосуватися, перш за все, на однотипні суспільні 

відносини. Предмет галузевого регулювання як раз і буде забезпечувати та 

гарантувати методи, якими відбувається їх регулювання; особливості 

суб’єктного складу учасників відносин; часові межі дії галузевих норм 

кодексу і т.д. Головною передумовою побудови та наповнення змісту 

кодексу, да й взагалі кодифікаційних процесів окремих законодавств є 

досягнення належного рівня розвитку та зрілості суспільних відносин, які 

мають регулюватися таким актом.  

20. Враховуючи кодифікаційні процеси та перспективи розробки 

проектів кодифікованих актів постають дві взаємозалежні, але суперечливі 

тенденції. З одного боку, здається більш зручним та доцільним 

кодифікувати норми галузі, яку можна віднести до «молодих». Відносини, 

які мають регулюватися таким актом логічніше відразу врегулювати в 

найбільш зручному та досконалому вигляді, єдиною та узгоджуваною 

сукупністю кодифікованих норм. З іншого боку, постає питання: а чи є в 

цьому випадку потреба в кодифікації, як процесі сутнісного, змістовного 

аналізу та перероблення, удосконалення такої сукупності норм. В цьому 

випадку в межах «молодих» галузей права ще не має певної кризовості 

законодавчих джерел, яка породжує об’єктивну необхідність кодифікації. 

Тобто, для появи кодифікованого акту відповідного галузевого чи 

підгалузевого типу відносин в межах «молодої» галузі права мають визріти.  
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21. Співвідношення кодексу з іншими складовими системи 

законодавства обумовлює існування декількох принципових моментів. По-

перше, розробка та прийняття кодексів має відбуватися таки чином, щоб 

були виключені дублювання норм, перспективи виникнення протирічь та 

колізій між нормами різних актів. По-друге, норми законодавчих актів, які 

регулюють ті ж відносини, що і кодекс мають виникати лише на підставі 

делегування цього саме кодексом. По-трете, положення підзаконних актів, 

судових рішень, які пройшли певну апробацію помітний термін часу та 

довели свою об’єктивність та сталість, мають безпосередньо увійти до 

кодексу.  

22. Норми міжнародних договорів повинні бути: а) інкорпоровані до 

національного законодавства; б) національне законодавство повинно бути 

змінено таким чином, щоб відповідати положенням міжнародних договорів. 

У першому випадку (включення норм міжнародного договору до 

національного законодавства) мова йде про те, що національний 

законодавець повинен, наприклад, закріпити на рівні національного 

законодавства права та гарантії, які отримали свою фіксацію у 

міжнародному договорі. Так, якщо раніше закон не передбачав яких-небудь 

прав, а у міжнародному договорі, що був ратифікований Україною, таке 

право передбачено, то воно повинно бути вперше закріплене на рівні 

національного законодавства. Це позитивний обов’язок законодавця. У 

другому випадку (внесення змін до національного законодавства у частині 

несуперечності міжнародному договору) мова йде про те, що з 

ратифікацією міжнародного договору Україна має позитивний обов’язок 

якщо прямо не включати положення міжнародного договору, то хоча б 

внести зміни до національного законодавства з метою недопущення колії 

нормативного регулювання на національному та наднаціональному 

(міжнародному) рівні. У будь-якому випадку, якщо існує суперечність 

національного законодавства та ратифікованого міжнародного договору, то 
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за загальним правилом, діє колізійне правило про превалювання 

міжнародного права.  

23. Європейський досвід процесу кодифікації обґрунтовує два шляхи 

вирішення протирічь. Відповідно до одного із них – кодекс може прямо 

посилатися на відповідні положення якої-небудь Конвенції або 

міжнародного договору. Відповідно до другого, перспективним підходом 

може бути систематизація міжнародно-правових норм та закріплення їх в 

кодифікованому акті в якості доповнень до кожного розділу чи частини 

кодифікованого акту. Останній різновид пропозицій фактично деталізує 

характер та шлях внесення змін до кодифікованого акту, характеризує тип 

джерела, з якого можуть народжуватись зміни до кодексу.  

24. Зміст кодифікованого акту безпосередньо пов’язується також ще з 

вибором орієнтації на природи кодифікаційних процесів: чому віддавати 

перевагу – узагальненню чи деталізації. Узагальнення реалізується через 

орієнтацію в кодифікаційних процесах в бік загальних принципів, як 

міжгалузевого характеру, так і галузевого характеру. При цьому не зовсім 

просто надати певному принципу чіткого нормативного вираження, бо 

узагальнення деяких із них  наштовхується на існування ідеї принципам в 

неписаній  формі, яка деталізується низкою джерел права, та пов’язує в 

єдину конструкцію всю систему галузевого чи підгалузевого законодавства. 

Доцільною є перспектива закріплення в кодексі загальних принципів 

відповідного галузевого регулювання. В той же час абсолютна перевага їм 

може порушити баланс, що призведе до конфлікту між інтересами 

учасників відносин.  

 25. З’ясовуючи зміст кодифікованого акту надто важливим питання є 

виділення сфери суспільних відносин, на регулювання яких спрямований 

такий кодифікований акт. Предметний критерій спрямованості процесу 

кодифікації є основним чи не єдиним при організації процесу кодифікації та 

розробки і прийняття кодексу. В цьому сенсі, ми виходимо з того, що має 

бути навіть на стадії розробки проекту акту співпадіння предмету кодексу, 
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як кодифікованого закону і предмету відповідної галузі чи підгалузі права. 

Безумовно це зовсім не виключає використання в кодексі посилань на інші 

акти цієї ж галузі, або на акти інших галузей права.  

26. При використанні матеріального критерію, як основи 

кодифікаційних процесів не можна виключати вплив обставин, які до 

правового регулювання, безпосередньо, не мають відношення. Перш за все, 

йдеться про перетин різних соціальних регуляторів, коли до регулювання 

суспільних відносин підключаються норми моралі, релігії тощо. Зміна 

правових засобів не завжди може встигнути за цим, що призведе до 

дійсного протиріччя. Крім-того вплив політичних, суб’єктивних обставин 

на  кодифікаційні процеси також може не співпадати з правовим вектором 

розвитку і породжувати відповідні не зручності.  
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РОЗДІЛ 4.  

КОДИФІКАЦІЯ ПІДГАЛУЗЕВОГО ФІНАНСОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

4.1. Кодифікація бюджетного законодавства України 

Фінансово-правове регулювання сьогодні здійснюється за рахунок 

двох кодифікованих актів у сфері бюджетних та податкових відносин. Чи 

можливе регулювання бюджетних відносин лише на підставі Бюджетного 

кодексу України? Зрозуміло, що ні. Характеризуючи кодифікований акт, 

треба виходити з відносної стабільності норм, які увійшли до нього. Навряд 

чи кодекс має прийматися в новій редакції щорічно. Водночас однією із 

принципових рис бюджетних відносин є їх періодичність, орієнтованість на 

відповідний термін часу – бюджетний період (календарний рік). Це саме 

і відбивається в щорічному прийнятті Закону України про Державний 

бюджет України. Такі щорічні закони повинні мати певний законодавчий 

фундамент, спиратися на відповідні концептуальні принципи та норми, які 

саме і утворюють Бюджетний кодекс України. Крім того, регулювання 

бюджетних відносин передбачає прийняття рішень вихідними власниками 

бюджетних коштів: державою та територіальними громадами. Регулювання 

відносин щодо руху коштів територіальних громад на рівні місцевих 

бюджетів відбувається рішеннями місцевих рад, а не законами. Саме на 

підставі цього треба мати на увазі, що регулювання бюджетних відносин 

разом з Бюджетним кодексом України вимагає наявності Закону України 

про Державний бюджет України та рішень місцевих рад. Звісно, це не 

є вичерпним переліком складових бюджетного законодавства. 

О. В. Солдатенко та І. І. Науменко зазначають, що з приписів 

Бюджетного кодексу України, а саме ст. 4, випливає, що до системи 

бюджетного законодавства належать не тільки закони, а й ціла низка 

різновидів підзаконних нормативно-правових актів. Відповідно приписи 

бюджетного права можуть отримувати свою фіксацію в нормативних актах 
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різноманітних органів влади (законодавчої та виконавчої). При цьому 

спільними їх рисами є той аспект, що не всі гілки влади чітко дотримуються 

вимог, формалізованих у таких нормативно-правових актах. Автори слушно 

звертають увагу на вимоги ст. 92 Конституції України, де зазначається, що 

бюджетна система України та Державний бюджет України визначаються 

тільки законодавчими актами у вузькому розумінні відповідного поняття – 

законами України. Що ж стосується підзаконних нормативно правових 

актів, то їхня роль у бюджетній системі зводиться до інструментального 

значення – відповідні нормативно-правові акти створюють умови для 

функціонування законів. Автори резюмують, що незважаючи на той аспект, 

що ст. 4 Бюджетного кодексу України має назву «Склад бюджетного 

законодавства», вона змістовно охоплює собою виключно нормативно-

правові акти, за посередництвом яких регламентуються бюджетні 

відносини. Коли ж йдеться про термін «бюджетне законодавство», то він 

має радше техніко-юридичне значення, аніж власне правове і застосовується 

для встановлення системи нормативних актів, які регламентують відносини 

у бюджетній сфері [268, с. 41]. 

Кодифікація законодавства у сфері фінансово-правового регулювання 

тривалий час була метою, до якої прагнули, але не отримували кінцевого 

результату. Достатньо згадати, що в 1998 р. почалася робота над 

підготовкою проекту Податкового кодексу України, який все ж таки було 

прийнято наприкінці 2010 р. Більш пощастило кодифікації бюджетного 

законодавства, коли майже в той же період почалася робота над 

підготовкою проекту Бюджетного кодексу України, який було прийнято 

у 2001 р. Тобто на підготовку остаточного варіанту кодифікованого закону 

у сфері регулювання бюджетних відносин пішло близько двох років, тоді як 

на підготовку аналогічного кодексу, але у сфері відносин оподаткування – 

близько 12 років. 

Навряд чи має сенс порівнювати підстави, умови, особливості, 

важливість кодифікації податкових та бюджетних відносин і виходячи 
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з цього робити висновки та підводити висновки щодо аналізу 

кодифікаційних процесів у бюджетному та податковому регулюванні. 

Мабуть, вагомих об’єктивних підстав щодо першочергової появи 

Бюджетного кодексу України, а не Податкового кодексу України немає. 

Вирішальну роль у цій ситуації відіграють і певні заходи щодо 

законотворчості, окремі суб’єктивні обставини, специфічні умови стану та 

розвитку відповідного різновиду суспільних відносин. Це, мабуть, 

і вплинуло на появу Бюджетного кодексу України як першого різновиду 

кодифікованого закону в системі фінансового законодавства. 

Навіть поверховий погляд на структуру Бюджетного кодексу України 

дозволяє дійти висновку, що він побудований на матеріальних засадах до 

структурування розділів. Перш ніж зупинитися на цьому детальніше, 

хотілося б звернути увагу на підходи, що склалися, до визначення предмета 

фінансового-правового регулювання в цілому. 

Як влучно зауважив С. С. Алексєєв, предмет правового регулювання 

є явищем системоутворюючого, основоположного значення [3, с. 170]. 

Л. К. Воронова зазначає, що предметом фінансового права є суспільні 

відносини, які отримують свій розвиток у рамках реалізації державними 

органами та органами місцевого самоврядування фінансової діяльності [50]. 

М. П. Кучерявенко визначає предмет фінансового права як систему 

однорідних за своїм характером відносин, що виникають у рамках 

формування, розподілу, перерозподілу, використання коштів із публічних 

грошових фондів, контролю за відповідними процесами та суспільних 

відносин, які пов’язані із грошовим обігом [296, с. 11]. Н. І. Хімічева 

детермінує предмет фінансового права як суспільні відносини, що 

виникають із приводу формування, розподілу та використання фондів 

публічних коштів держави та її теретиоріальних утворень, підприємств, 

установ та організацій, які є необхідними для реалізації суспільних потреб 

у рамаках розподілу/перерозподілу суспільного продукту [295, с. 65]. В. А. 

Чернадчук та В. П. Нагребельний як предмет фінансового права визначають 
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суспільні відносини, що розвиваються в процесі діяльності державних 

і муніципальних утворень з приводу послідовного формування, розподілу 

і використання фінансових ресурсів задля виконання публічних завдань 

держави [162, с. 56]. С. В. Запольський говорить про те, що предметом 

фінансового права є майнові суспільні відносини, що складаються між 

державою та іншими суб’єктами (підприємствами, бюджетними 

установами, громадянами), які реалізуються в грошовій формі та виникають 

за ініціативою держави з приводу розподілу публічних грошових 

фондів [78, с. 16]. Цікавою є позиція О. А. Лукашева, який зауважує, що 

в аспекті фінансового права саме поняття фінансова система відіграє роль 

аналогічну тій, яку відіграє поняття предмета правового регулювання 

в інших галузях права [143, с. 115-116]. 

Таким чином, беззаперечною аксіомою виглядає загальний підхід до 

спрямованості правового регулювання на врегулювання обігу публічних 

коштів. Водночас виникає дуже змістовне доповнення: а чи фінансове-

правове регулювання має забезпечувати сталу поведінку осіб, які беруть 

участь у фінансово-правових відносинах? Чи фінансово-правове 

регулювання реалізується виключно через матеріальні приписи, які 

забезпечують існування відповідних централізованих та децентралізованих 

фондів публічних коштів, чи мають гарантувати і певну динаміку руху цих 

коштів? На наш погляд, принциповим і найважливішим є гарантування саме 

цього другого аспекту фінансово-правового регулювання. 

Давайте замислимося, а чи є яка-небудь послідовність, логіка в такому 

правовому забезпеченні відносин, яке зосереджено лише на накопиченні 

коштів та правових формах забезпечення їх статичного положення? Мабуть, 

ні. Принциповим моментом у сенсі фінансово-правового регулювання 

є саме гарантування відповідної динаміки руху публічних коштів. О. Є. 

Кутафін зауважував, що норми матеріального права визначають дії, які 

потрібно зробити для реалізації їхнього змісту, тоді як процедурні норми 

встановлюють порядок таких дій, спосіб реалізації матеріальних за своєю 
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природою приписів [116, с. 94]. П. О. Недбайло та В. М. Горшеньов 

зазначали, що процедурні норми мають інструментальне призначення, 

і вони повинні розглядатися як засоби реалізації матеріальних норм. Такий 

підхід науковці обґрунтовували тим, що реалізація матеріального 

нормативного припису поза процесуальною формою не є можливою [315, 

с. 37-38]. Як слушно зауважував В. В. Комаров, матеріальні норми без 

положень процесуального права позбавлені юридичної значущості та 

навряд чи можуть бути реалізовані в практичній площині [101, с. 61-62]. В. 

О. Лучин уважав, що норми процедурного характеру виконують своєрідну 

службову роль щодо приписів матеріального права, бо саме перші 

забезпечують практичну реалізацію матеріальних положень [146, с. 84]. 

Змістовно схожу позицію з приводу призначення процедурних норм займає 

й М. І. Піскотін. Так, науковець зазначає, що норми процедурного права не 

мають своєрідної зовнішньої мети, що і обумовлює їхній підпорядкований 

цілям нормативного регулювання службовий характер [187, с. 59]. 

У доктрині податкового права також існують власні, галузево-орієнтовані 

підходи до визначення співвідношення матеріальних та процедурних 

приписів. Проблематику співвідношення матеріальних та процедурних норм 

у сфері податкового права досліджував М. П. Кучерявенко. Науковець 

зазначає, що процедурні приписи податкового права є невідривними 

в механізмі свого регулятивного впливу від податково-правових 

матеріальних положень. Так, дослідник зауважує, що матеріальні приписи 

визначають спрямованість нормативного регулювання, тоді як процедурні 

приписи визначають гарантії реалізації таких матеріальних норм. 

Висловлену позицію автор наочно підтверджує тезою про те, що норми 

матеріального права закріплюють змістовні аспекти таких понять, як 

податки та збори, форми їх закріплення, проте саме процедурні норми 

забезпечують реальне надходження таких податків та зборів до відповідних 

бюджетів [123, с. 141]. 
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Фінансове право як предмет регулювання гарантує забезпечення 

послідовної передачі коштів з однієї публічної фінансової стадії на іншу. І в 

цьому сенсі гарантування відповідних процедур руху публічних коштів, 

забезпечення своєчасного закінчення однієї стадії фінансової діяльності 

і початок у ту ж мить наступної стадії – є невід’ємним акцентом при 

визначенні та характеристиці предмета фінансового права. 

Саме виходячи з цих аспектів, хотілося б повернутися до логіки 

структурування Бюджетного кодексу України. Чинна редакція Бюджетного 

кодексу України певним чином змінилася, якщо порівняти з першою 

редакцією цього кодифікованого акта, яка була прийнята у 2001 р. 

Найголовніша формальна зміна структури Бюджетного кодексу України – 

це зникнення поділу його на Загальну та Особливу частини. З 8 липня 

2010 р. найбільшим структурним елементом Бюджетного кодексу України 

є розділ. Хотілося б звернути увагу, що в Податковому кодексі України 

навіть у першій редакції не використовувався поділ на Загальну та 

Особливу частини. 

Структурування кодексів за допомогою виокремлення Загальної та 

Особливої частин обумовлюється вимогами пандектної системи. Так, 

Загальна частина кодифікованого акта інтегрує в собі правила поведінки, які 

поширюють свою регулюючу дію на одни або ж низку правових інститутів, 

субінститутів відповідного кодексу. Що ж стосується Особливої частини, то 

вона складається з низки інститутів права, які регламентують конкретні, 

окремі сфери суспільних відносин [243, с. 56-57]. Таким чином, ми повинні 

резюмувати, що поділ кодифікованих нормативно-правових актів на 

Загальну та Спеціальну частини зумовлюється потребою формування 

систематизованого блоку нормативних приписів, які визначають загальні 

правила поведінки, що (за загальним правилом) поширюють свою дію на 

всю галузеву варіативність суспільних відносин, тоді як в Особливій 

частині закріплюються спеціальні положення, які регламентують окремі, 

конкретні сфери галузево-визначених суспільних відносин. Це, у свою 
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чергу, обумовлює такий стан справ, коли особлива частина кодифікованого 

нормативно-правового акта, як правило, також поділяється на цілу низку 

самостійних, відносно відособлених інститутів права. Н. М. Кошіль 

зазначає, що побудова кодексів шляхом виокремлення Загальної та 

Особливої частин є традиційним підходом, відступ від якого порушує 

логіку конструювання кодифікованих актів [108, с. 131]. Тобто якщо кодекс 

не має поділу на Загальну та Особливу частини, то з точки зору усталеної 

нормотворчої техніки це розглядатиметься як певного роду аномалія.  

Водночас принципове співвідношення розділів Бюджетного кодексу 

України в чинній редакції не змінилося. Ще раз хотілося наголосити, що 

кодифікація бюджетного законодавства України пішла шляхом 

акцентування матеріальної природи бюджетних відносин. У розділі 1 

«Бюджетна система України та основи бюджетного процесу» містяться 

норми, які регулюють загальні положення (глава 1); бюджетну систему 

України та її принципи (глава 2); фінансування бюджету (дефіцит, 

профіцит) та державний (місцевий) борг (глава 3); бюджетний процес та 

його учасників (глава 4). Цей розділ нагадує саме Загальну частину 

законодавчого акта, яка складається із норм, що можуть бути застосовані до 

кожного аспекту регулювання особливих відносин, які деталізуються за 

тими чи іншими ознаками (тип бюджету, стадія бюджетного процесу тощо).  

За такої умови здається, що перша редакція Бюджетного кодексу 

України більш виважено підходила до визначення назви розділу 1. Все, що 

зараз міститься в чотирьох перших главах Бюджетного кодексу України, 

саме і охоплює норми, котрі можна віднести до тих, на підставі яких 

формується певний «спільний знаменник» для регулювання бюджетних 

відносин, які деталізуються в наступних розділах Бюджетного кодексу 

України. Крім того, навряд чи назва розділу 1 чітко відбиває його зміст. 

Фактично назва розділу «Бюджетна система України та основи бюджетного 

процесу» збігається з назвою двох глав цього розділу із чотирьох (глава 2 

«Бюджетна система України та її принципи», глава 4 «Бюджетний процес та 
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його учасники»). Водночас глава 3 «Фінансування бюджету (дефіцит, 

профіцит) та державний (місцевий) борг» не зовсім кореспондує назву 

розділу, бо фінансування бюджету, публічний борг доволі опосередковано, 

умовно стосуються як бюджетної системи України, так і бюджетного 

процесу. На наш погляд, всі ті чотири глави та норми, що їх становлять, 

можна було б включити до розділу 1 з традиційною назвою «Загальні 

положення». 

У подальшому структурування розділів Бюджетного кодексу України 

так само здійснюється на матеріальних засадах. Тобто законодавець чітко 

структурує законодавчі норми на: групу норм, які стосуються 

централізованого фонду публічних коштів держави – розділ II «Державний 

бюджет України»; сукупність норм, метою впливу яких є кошти 

територіальних громад – розділ III «Місцеві бюджети» та норми, що 

стосуються регулювання відносин між різними ланками бюджетної 

системи – розділ IV «Міжбюджетні відносини». Водночас вважати, що 

сьогодні термінологічне структурування розділів та глав Бюджетного 

кодексу України є ідеальним навряд чи можна. 

Ми вважаємо, що треба виходити в цій ситуації з такої логіки. 

Бюджетний кодекс України регулює значну кількість суспільних відносин, 

що реалізується у виокремленні підгалузі фінансового права – бюджетного 

права. Главою 1 «Загальні положення» Бюджетного кодексу України саме 

і формуються певні вихідні засади регулювання бюджетних відносин 

в цілому, тобто йдеться про певний спільний знаменник всієї підгалузі 

бюджетного права. Положення глави 1 поширюються на всі відносини 

в розумінні бюджетно-правового регулювання. Спрямованість норм, що 

увійшли до глави 13 «Загальні положення», має більш вузьке інституційне 

призначення. «Загальність» положень глави 13 стосується лише 

міжбюджетних відносин. Тобто таким чином згруповані норми, які так само 

утворюють знаменник, як і норми Глави 1, але вони мають більш вузьке 

призначення і стосуються лише інституту міжбюджетного регулювання. 
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І нарешті, розділ V «Контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства та відповідальність за порушення бюджетного 

законодавства» включає бюджетно-правові норми стосовно закріплення 

повноважень суб’єктів контролю, відповідальності та заходів впливу за 

порушення бюджетного законодавства. Бюджетний кодекс України включає 

досить нетрадиційні для правового регулювання в цілому засоби 

відповідальності. Вони мають певний характер похідності та не виражають 

безпосередньо реалізацію примусу, а створюють несприятливі умови для 

учасників бюджетних відносин. Так, відповідно до ст. 117 «Заходи впливу 

за порушення бюджетного законодавства» Бюджетного кодексу України за 

порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу 

можуть застосовуватися такі заходи впливу: 

1) попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного 

законодавства – застосовується в усіх випадках виявлення порушень 

бюджетного законодавства. Виявлені порушення бюджетного законодавства 

мають бути усунені в строк до 30 календарних днів; 

2) зупинення операцій з бюджетними коштами – застосовується за 

порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 1–3, 10, 11, 14–

29, 32-36, 38 і 40 частини першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, 

встановленому статтею 120 цього Кодексу; 

3) призупинення бюджетних асигнувань – застосовується за 

порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 20, 22–

29, 38 і 40 частини першої статті 116 цього Кодексу; 

4) зменшення бюджетних асигнувань – застосовується за порушення 

бюджетного законодавства, визначені пунктом 24 (стосовно розпорядників 

бюджетних коштів), пунктом 29 та пунктом 38 частини першої статті 

116 цього Кодексу; 

5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету – 

застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене 
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пунктом 24 (щодо субвенцій та коштів, наданих одержувачам бюджетних 

коштів) частини першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України; 

6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет – застосовується за 

порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 7 частини 

першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому статтею 

122 цього Кодексу; 

7) безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів – застосовується 

за порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 28 частини 

першої статті 116 цього Кодексу [36]. 

Принципово важливим є те, що Бюджетним кодексом України 

встановлюється не лише перелік заходів впливу за порушення бюджетного 

законодавства, а й закріплюються вимоги до процедур їх реалізації 

(ст. 118) [36]. Рішення про застосування заходів впливу за порушення 

бюджетного законодавства приймається Міністерством фінансів України, 

органами Казначейства України, органами державного фінансового 

контролю, місцевими фінансовими органами, головними розпорядниками 

бюджетних коштів у межах встановлених їм повноважень на підставі 

протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та 

доданих до них матеріалів. Рішення набирає чинності з дня його 

підписання. 

Потрібно зазначити, що делегування повноважень при деталізації 

підстав відповідальності у фінансово-правовому регулюванні має доволі 

специфічний характер. Відповідне делегування повноважень має радше 

умовний характер, адже ніде у фінансовому законодавстві прямо не 

зазначається про делегування повноважень. Його потрібно шукати шляхом 

системного аналізу його приписів. Непряма форма делегування 

повноважень контролюючих органів чітко прослідковується в податковому 

законодавстві. Як приклад такого делегування можна назвати повноваження 

податкового агента. В аспекті податкового агента делегований статус має 
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дуалістичний характер, адже певною мірою на нього покладається 

обов’язок контролювати належність сплати податкових зобов’язань з боку 

платника податків (умовне делегування контрольної функції від 

контролюючого органу), який виявляється в утриманні податковим агентом 

суми податкових зобов’язань платника податків, а з другого боку платник 

податків перекладає на податкового агента обов’язок сплатити за його 

рахунок суму належних до сплати загальнообов’язкових платежів 

податкового характеру. Таким чином, ми повинні констатувати специфічну 

посередницьку функцію податкового агента. Умовне делегування 

повноважень із податкового контролю належить також банкам. Так, 

зокрема, банки беруть опосередковану участь у податковому контролі 

в частині обліку платників податків, бо саме на банк покладається обов’язок 

надіслати повідомлення про відкриття/закриття банківських рахунків 

юридичних осіб-платників податків та самозайнятих осіб (відповідно до 

п. 69.2 ст. 69 Податкового кодексу України). 

Таким чином, чинна структура Бюджетного кодексу України 

орієнтована на структурування цього кодифікованого акта шляхом 

акцентування уваги на матеріальній природі бюджетних відносин. Дійсно, 

виходячи з назв та структури розділів Бюджетного кодексу України, 

правовий вплив спрямовується на регулювання таких конструкцій, як 

бюджетних систем (розділ І), державний бюджет України ( розділ ІІ), 

місцеві бюджети ( розділ ІІІ). Тобто законодавчі норми згруповані за 

принципом з’ясування сутності та деталізації матеріальних конструкцій: 

бюджетної системи як сукупності різних типів бюджетів; державного 

бюджету України як централізованого державного грошового фонду; 

місцевих бюджетів як централізованих фондів, коштів територіальних 

громад. 

У сенсі цього хотілося б зробити кілька уточнень. Звертаємо увагу 

знов-таки на більшу логічність та послідовність назви розділу 1 «Загальні 

положення», бо саме через сукупність норм, які сконцентровані в Розділі 1 
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формуються родові поняття, які мають бути застосовані до інших розділів 

кодифікованого акта. Крім того, такі родові конструкції не завжди 

відображають зміст назви розділів. Наприклад, ст. 9 «Класифікація доходів 

бюджету», ст. 10 «Класифікація видатків та кредитування бюджету» 

з’ясування природи бюджетної системи ( а саме на цьому акцентується 

увага в назві Розділу 1) стосується дуже опосередковано. Цими статтями 

закріплюється узагальнений підхід до родового визначення доходної та 

видаткової частини будь-якого бюджету. У наступних розділах вичерпний 

перелік можливих доходів та видатків бюджетів деталізується через 

визначення їх видів з огляду на державний бюджет України та місцеві 

бюджети. 

Навряд чи чіткості законодавчого регулювання додає дублювання 

назв глав. Так, глава 1 та глава 13 мають однакову назву – «Загальні 

положення». Але в главі 1 йдеться про вихідні засади бюджетного 

регулювання в цілому ( характер бюджетних відносин, бюджетний період, 

склад бюджетного законодавства та відповідний глосарій бюджетних 

термінів), тоді як у главі 13 до загальних положень належать норми, що 

деталізують порядок реалізації міжбюджетних відносин. Тобто загальне 

значення норми глави 13 мають виключно в сенсі регулюванні 

міжбюджетних відносин. Крім того, навіть при цьому наявність окремих 

статей цієї глави породжує принципову колізію з попередніми главами. Так, 

ст. 82 «Види видатків бюджетів» збігається за своїм змістом зі ст. 10 

«Класифікація видатків та кредитування бюджетів». Зрозуміло, що 

в першому випадку йдеться про з’ясування видатків бюджету в контексті 

реалізації міжбюджетних відносин, що має більш вузьке інституційне 

значення. 

Водночас з цим можна сперечатися. По-перше, ми вже вище звертали 

увагу на принциповість у фінансово-правовому регулюванні забезпечення 

саме динамічного аспекту регулювання, гарантування відповідних 

процедур, шляхом яких має забезпечуватися послідовний рух публічних 
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коштів, починаючи з їх збору та формування дохідних частин бюджетів до 

витрачання кінцевим споживачем. По-друге, навіть початок цього 

кодифікованого акта акцентує увагу на динамічних, процедурних аспектах 

регулювання бюджетних відносин. «Бюджетним кодексом України 

визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, 

її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та 

відповідальність за порушення бюджетного законодавства» [36]. Зрозуміло, 

що в цьому випадку фактично перераховані потенційні назви окремих 

розділів Бюджетного кодексу України, але за своїм змістом 

і функціонування бюджетної системи, і бюджетний процес, і міжбюджетні 

відносини охоплюють переважно процедурні норми, а не виключно 

матеріальні приписи. Саме тому хотілося б звернути увагу на 

перспективність структурування кодифікованого акта у сфері регулювання 

бюджетних відносин спираючись передусім на його процедурну природу.  

Як вихідне доктринальне положення в цій ситуації ми використовуємо 

з розуміння трьох доктринальних конструкцій: поняття відносин, що 

регулюються Бюджетним кодексом України; бюджету та бюджетного 

процесу. Виходячи зі змісту ст. 1 Бюджетного кодексу України 

«Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають 

у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, 

звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного 

законодавства, а також визначаються правові засади утворення та 

погашення державного і місцевого боргу» [36]. Цією нормою визначено 

мету бюджетно-правового регулювання, спрямованість дії законодавчих 

норм, які містяться в цьому Кодексі. Як таку мету визначено вплив на 

процедурні відносини, відносини, які передусім виникають та діють на 

окремих стадіях бюджетного процесу та виражають активні дії щодо 

реалізації повноважень учасників бюджетного процесу. Тобто при 

закріпленні сфери регулювання Бюджетним кодексом України йдеться, на 
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наш погляд, саме про гарантування та дію певних процедур, що пов’язані 

з організацією акумуляції та використання бюджетних коштів. Через 

визначення бюджетних відносин законодавець на перший план виводить 

саме процедурний аспект бюджетного регулювання, що робить 

матеріальний сенс бюджетного регулювання похідним від цього.  

Крім того, навіть визначення бюджету знов-таки пов’язується 

з висвітленням процедурних аспектів у регулюванні бюджетних відносин. 

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України, бюджет розглядається як 

план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядуванні протягом бюджетного періоду [36]. Дійсно, принциповим 

моментом є акцент на тому, що бюджет – це план. Але план певної активної 

поведінки учасників бюджетних відносин, яка пов’язується з формуванням 

та використанням фінансових ресурсів. Ми вважаємо, що використання 

такого абстрактного поняття, як «фінансові ресурси» не є вдалим через 

занадто абстрактне значення, що не узгоджується з бюджетним 

регулюванням у цілому. 

По-перше, бюджетне регулювання стосується відносин, які пов’язані 

з рухом коштів, грошей. Так, ці кошти мають специфічну природу, бо їхнім 

власником є виключно держава або територіальні громади. Тобто йдеться 

про публічні гроші, а не фінанси чи фінансові ресурси, визначення яких 

чинне законодавство України не містить. Будь-який різновид бюджету 

(державний, місцеві) є звичайним кошторисом, який закріплює 

співвідношення коштів, що формують дохідну та видаткову частину.  

По-друге, абстрактність поняття фінансові ресурси породжує низку 

питань, найпринциповішим з яких є: чи входить до фінансових ресурсів як 

предмета регулювання бюджетом законодавства щось інше крім коштів. До 

ресурсів ми можемо відносити і певні різновиди майна, а не лише гроші. 

Але в жодному разі це не буде предметом регулювання, яке спрямоване на 
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упорядкування відносин виключно щодо грошей держави та територіальних 

громад. Саме тому ми вважаємо за доцільне будувати визначення бюджету 

не через план «фінансових ресурсів», а через план «публічних коштів або 

коштів держави та територіальних громад». Таким чином, навіть 

визначення бюджету здійснюється через тяжіння до характеристики 

процедурної природи цих відносин, що передбачає планування процедур 

формування та використання бюджетних коштів. 

Фактично в основі формування системи завдань бюджетів, мети як їх 

існування, так і регулювання відповідного типу відносин є фінансове 

забезпечення існування того учасника бюджетних відносин, який 

є власником таких коштів. Не зупиняючись детально на характеристиці 

різновидів бюджетного планування – планування за доходами чи 

планування за видатками, хотілося б звернути увагу на принциповість саме 

останнього засобу в бюджетно-правовому регулюванні. У цій ситуації 

йдеться про таку процедуру розробки проекту бюджету, яка спирається на 

чітке виокремлення переліку та розмірів видатків (держав чи територіальної 

громади), побудову видаткової частини бюджету, а потім з’ясування 

очікуваних різновидів надходжень і формування дохідної частини бюджету. 

Видаткові бюджетні відносини регулюються статтями 10, 30, 70 

Бюджетного кодексу України [36]. 

Статтею 10 Бюджетного кодексу України чітко закріплюється 

функціональна класифікація видатків бюджетів через їхню деталізацію, яка 

пов’язується з виконанням функцій держави, Автономної Республіка Крим 

чи місцевого самоврядування. «Підрозділи та групи, в яких 

конкретизуються видатки та кредитування бюджету на виконання функцій 

держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування» (п. 2 

ч. 4 ст. 10 Бюджетного кодексу України) [36] деталізують положення щодо 

регулювання видаткових відносин, які закріпленні в розділах. Фактично, 

через структурування видатків бюджетів можна сформувати і визначення 

держави, її призначення як механізму, що має забезпечити правління, 
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оборону, медичне та соціальне забезпечення тощо. Під кожне із таких 

завдань (завдань держави) має бути відповідний різновид видатків 

у державному бюджеті. 

Хотілося б наголосити на необхідності уточнення змісту ст. 30 

Бюджетного кодексу України «Склад видатків та кредитування Державного 

бюджету України», де наведено узагальнений підхід до деталізації видатків 

Державного бюджету через бюджетні призначення. Водночас у ч. 2 та ч. 3 

ст. 30 йдеться про джерела формування загального фонду Державного 

бюджету України та спеціального фонду Державного бюджету України, що 

реалізується через деталізацію надходжень. Але навряд чи надходження до 

бюджету є його видатками, доцільніше було б включити їх до дохідної 

частини, де саме й ідеться про надходження. 

Зрозуміло, що і ст. 10, і ст. 30, і ст. 70 Бюджетного кодексу України 

сформовані через закріплення певних узагальнених настанов стосовно 

бюджетних видатків. Принциповим та змістовним у сенсі проведення 

паралелі між завданнями держави та територіальних громад 

і віддзеркаленням цього у видатках бюджетів є глава 14 «Розмежування 

видатків між бюджетами». Так, ст. 87 Бюджетного кодексу України 

встановлює перелік видатків, що здійснюються з Державного бюджету 

України, до яких належать видатки на: 

1) державне управління: а) законодавчу владу; б) виконавчу владу; 

в) Президента України; 

2) судову владу; 

3) міжнародну діяльність; 

4) наукову і науково-технічну діяльність; 

5) національну оборону (крім заходів та робіт з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення); 

6) правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та 

цивільний захист населення і територій; 
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7) 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; 

8) освіту; 

9) охорону здоров’я; 

10) соціальний захист та соціальне забезпечення; 

11) культуру і мистецтво; 

12) програми підтримки національних і державних телерадіокомпаній, 

суспільного телебачення і радіомовлення, преси, книговидання, державних 

інформаційних агентств; 

13) фізичну культуру і спорт; 

14) державні програми підтримки регіонального розвитку та 

пріоритетних галузей економіки; 

15) програми реставрації пам’яток архітектури, спорудження 

(створення) пам’ятників і монументів державного значення; 

16) державні програми розвитку транспорту, дорожнього 

господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики; 

17) державні інвестиційні проекти; 

18) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха; 

19) створення та поповнення державних запасів і резервів; 

20) обслуговування державного боргу; 

21) проведення виборів у випадках, передбачених законом, та 

всеукраїнських референдумів; 

22) виплати за державними деривативами; 

23) державне фінансове забезпечення політичних партій у формах, 

визначених законом; 
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24) інші програми, які мають виключно державне значення [36]. 

Зрозуміло, що це узагальнений погляд на особливості виділення 

видатків за рахунок Держаного бюджету України. Ми не вважаємо, що 

в межах цього дослідження необхідно більш детально аналізувати саме 

видаткові відносини, але хотілося б зробити кілька зауважень. По-перше, 

подібний перелік як у ст. 87 Бюджетного кодексу України, так і в наступних 

статтях цієї глави, які регулюють видаткові відносини стосовно інших 

бюджетів, не йдеться про вичерпний перелік видатків. Так, ст. 87 

закінчується посиланням на «інші програми, які мають виключно державне 

значення», тобто перелік видатків Державного бюджету України 

залишається відкритим. По-друге, всі видатки кожного бюджету можна 

поділити на дві групи: цілісні та пропорційні. До перших належать видатки, 

які здійснюються цілком за рахунок відповідного бюджету (державне 

управління, судова влада, міжнародна діяльність, національна оборона 

тощо – для Державного бюджету України). До других відносять видатки, 

фінансування яких забезпечується спільною участю як держави, так 

і територіальних громад (освіта, охорона здоров’я, культура і мистецтво 

тощо) (статті 87–93 Бюджетного кодексу України) [36]. 

І нарешті, процедурний аспект є основним при визначенні 

бюджетного процесу як регламентованого бюджетним законодавством 

процесу складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, 

звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства [36]. Підхід до визначення бюджетного процесу певним 

чином дублює вихідні засади, що закріплені при характеристиці сфери 

регулювання Бюджетним кодексом України в ст. 1, бо в обох випадках 

йдеться про складання, розгляд, затвердження, виконання бюджетів та 

звітування і контроль щодо додержання бюджетного законодавства. Таким 

чином, важливість цього процедурного аспекту повторюється при 

визначенні двох із трьох доктринальних конструкцій, що є основою 

бюджетного регулювання: бюджетних відносин та бюджетного процесу.  
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Враховуючи вищенаведені положення, вважаємо, що може бути 

логічною і побудова кодифікованого акта, що регулює бюджетні відносини, 

за процедурним принципом. Фактично, за кількістю розділів нічого 

принципово не зміниться, але на відміну від виокремлення матеріально 

підходу до регулювання бюджетних відносин, зробити більш змістовним 

саме процедурний аспект. Виходячи з цього, Бюджетний кодекс України 

має включати п’ять розділів. 

Розділ I «Загальні положення» має містити всю сукупність норм, які 

однаково необхідні для регулювання будь-якого аспекту відносин на кожній 

стадії бюджетного процесу. Тобто основна частина матеріальних норм, які 

визначають поняття бюджетного законодавства, бюджету, бюджетної 

системи та її елементів, складових частин бюджету, бюджетного процесу 

тощо мають становити саме зміст цього розділу. Принципова важливість 

стосується закріплення в цьому розділі певного глосарію бюджетних 

термінів. Як влучно зауважують О. В. Солдатенко та І. І. Науменко, 

реформування та поступальна модернізація бюджетної діяльності не 

є можливою без чіткого нормативного оформлення. Водночас науковці 

зазначають, що недосконале бюджетне законодавство може бути одним 

з основних чинників загрози національної безпеки в розрізі бюджетної 

сфери [268, с. 37]. У свою чергу ми зауважимо, що неодноразово 

проблематика вдосконалення бюджетного законодавства розглядалася 

в контексті необхідності модернізації саме його дефініційної частини – 

положень ст. 2 Бюджетного кодексу України («Визначення основних 

термінів»). Т. М. Латковська зазначає, що реформування бюджетного 

законодавства не буде вважатися комплексним без послідовного визначення 

бюджетної термінології. Серед таких термінів науковець визначає такі: 

«бюджетне законодавство», «бюджетний устрій», «гарантовані послуги», 

«видатки на соціальні потреби», «фінансовий норматив бюджетного 

забезпечення» [133, с. 57-64]. Т. В. Жибер зауважує, що термінологія, яку 

застосовують у бюджетному праві, потребує подальшого глибинного, 
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доктринального опрацювання. Належне впорядкування та систематизація 

бюджетної термінології створить умови для уникнення зайвих розбіжностей 

у правозастосовній практиці [70, с. 7-8]. 

Розділ II «Складання проекту бюджету» має охоплювати норми, які 

регулюють першу стадію бюджетного процесу. Тут важливо мати на увазі 

два аспекти. По-перше, починаючи саме з цього розділу, закладається 

певний алгоритм, що базується на принциповому підході до побудови 

бюджетної системи України. Виходячи з того, що бюджетна системи 

України включає дві ланки: державний бюджет України та місцеві 

бюджети, кожний розділ, починаючи з цього, включає два підрозділи, один 

із них має бути присвячений регулюванню відносин на відповідній стадії 

бюджетного процесу щодо Державного бюджету України, другий буде 

включати норми, які регулюють такі ж самі за природою відносини, але 

щодо місцевих бюджетів. 

Розділ III «Розгляд та затвердження бюджету» має складатися із двох 

підрозділів, про що вже йшло вище. Зрозуміло, що навряд чи ті підрозділи 

мають бути повним, дзеркальним відображення один одного. Принципова 

наявність двох підрозділів у кожному розділі, що характеризує окрему 

стадію бюджетного процесу, не виключає і певних особливостей. Так, 

стосовно другої стадії бюджетного процесу – розгляду та затвердження 

бюджету, требі мати на увазі, два принципових моменти. По-перше, 

затвердження Державного бюджету України в трьох читаннях. Ця 

особливість законотворчого процесу характеризує саме Державний бюджет 

України і не має узагальненого значення для всіх актів, які характеризують 

всі елементи бюджетної системи України. 

Бюджетний кодекс України та Закон України «Про Регламентом 

Верховної Ради України» в аспекті окремих стадій бюджетного процесу 

перебувають у нерозривній єдності. Йдеться, зокрема, про процедуру 

складання та схвалення Бюджетної декларації. Процедурні питання 

прийняття Бюджетної декларації в Бюджетному кодексі України 
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регламентуються положеннями ст. 33 Бюджетного кодексу України 

(«Складання та схвалення Бюджетної декларації»). Водночас важливо 

зазначити, що в Бюджетному кодексі України регламентуються 

«дозаконодавчі» процедури, пов’язані зі складанням Бюджетної декларації, 

та ті аспекти, які стосуються змісту Бюджетної декларації як специфічного 

документа. Коли ж йдеться про законодавчу процедуру розгляду Бюджетної 

декларації, то вона закріплюється в ст. 152 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України». Навряд чи можна назвати послідовним 

закріплення цілого пласту нормативного масиву, який регулює бюджетний 

процес не в галузевому (профільному) нормативно-правовому акті. 

По-друге, другий підрозділ цього розділу теж мусить мати певну 

диференціацію залежно від особливостей обговорення та затвердження 

окремих типів місцевих бюджетів. 

Розділ IV «Виконання бюджету» в перспективі може містити два 

підрозділи, що сформовані за вищеозначеним критерієм по розмежуванню 

норм щодо Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Водночас 

у цих підрозділах має сенс ще один поділ, виходячи з того, що виконання 

бюджету базується на його структурі, і необхідно чітко розмежовувати 

виконання бюджету за доходами та виконання бюджету за видатками. 

У першому аспекті має бути деталізовані процедури формування дохідних 

частин певного типу бюджету залежно від джерела формування доходу 

(податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій 

з капіталом, офіційні трансферти) та напрями використання бюджетних 

коштів, спираючись на загальні засади класифікації бюджетних видатків. 

Останнє має бути пов’язане із завданнями та функціями відповідного 

адміністративного-територіального утворення (держави чи відповідної 

територіальної громади). 

Розділ V «Звітність про виконання бюджету» поряд із традиційним 

структуруванням на два підрозділи зумовлює поділ законодавчих приписів 

залежно від типу бюджетної звітності (поточна, місячна, квартальна, річна). 
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Принциповим моментом у регулюванні процедурних відносин на цій стадії 

бюджетного процесу є виокремлення типу акта щодо звітності виконання 

бюджету та процедури його прийняття. Принциповим моментом у цій 

ситуації є те, що чітко має бути додержана конструкція збігу реалізації 

компетенції органу як щодо прийняття акта про бюджет, так і щодо 

затвердження звіту про його виконання. Тобто Верховна Рада України 

затвердивши показники Державного бюджету України, має затвердити і звіт 

щодо його виконання. 

Відкритим залишається питання стосовно відносин, які пов’язані із 

здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства та 

відповідальністю за його порушення. На наш погляд, ця проблема може 

вирішуватись трьома шляхами: 

а) формуванням окремого розділу VI, який будуть становити норми, 

спрямовані на регулювання відносин контролю та відповідальності. 

У цьому контексті хотілося б звернути увагу нам дві обставини. Чинне 

бюджетне регулювання проблеми бюджетного контролю зводить до 

деталізації повноважень низки учасників бюджетних відносин за 

дотриманням бюджетного законодавства (статті 109–115 Бюджетного 

кодексу України) [36]. Але подібні повноваження, що закріпленні 

в Бюджетному кодексі України, дублюються з повноваженнями, що 

становлять зміст інших законів, які визначають компетенцію таких 

учасників бюджетних відносин. Навряд чи подібне дублювання має сенс. 

Достатньо було б лише згадати про ті особливості, використавши відсильне 

посилання на відповідні спеціальні законодавчі акти. Такий самий принцип 

може бути застосовано і щодо відповідальності за порушення бюджетного 

законодавства. Слушним може бути посилання до інших галузевих 

кодифікованих актів [109]. Крім того, на наш погляд, саме відносини 

відповідальності за порушення бюджетного законодавства насамперед 

регулюються спорідненими галузями публічного права. 
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Незважаючи на той аспект, що сьогодні існують різні підходи до 

формулювання визначення юридичної відповідальності, основні її елементи 

є відносно усталеними в правовій доктрині. У правовій доктрині юридичну 

відповідальність розглядають як: а) форму державного примусу; 

б) процедурну форму застосування заходів державного примусу; в) санкцію; 

г) кару; ґ) міру покарання; тощо [22]. Л. С. Явич зазначав, що, незважаючи 

на всі суперечки в загальнотеоретичній площині так і не було створено 

єдиної, уніфікованої теорії юридичної відповідальності [320, с. 40]. Ця теза 

є цілком справедливою і в наш час. 

Так, із загальнотеоретичної точки зору в аспекті юридичної 

відповідальності ключовою категорією є підстави такої відповідальності. Л. 

І. Калєніченко зазначає, що під підставами юридичної відповідальності слід 

розуміти сукупність умов (обставин), із наявністю яких право пов’язує 

можливість настання юридичної відповідальності. Автор зауважує, що саме 

чіткість формулювання підстав юридичної відповідальності зумовлює 

ефективність реалізації юридичної відповідальності як гарантії 

забезпечення правопорядку та законності. З приводу підстав юридичної 

відповідальності, то потрібно зазначити, що їх розглядають із вузького та 

широкого підходу. Так, представники вузького підходу (В. В. Оксамитний, 

В. М. Хропанюк, Л. С. Явич, В. С. Петров) стверджують, що для 

притягнення особи-правопорушника до юридичної відповідальності 

достатньою є наявність тільки фактичної підстави. Тоді як прихильники 

широкого підходу (І. О. Кузьмін, М. В. Вітрук, Т. Тарахониз) зазначають, 

що для притягнення особи до юридичної відповідальності повинна бути 

наявною одночасно фактична та правова підстави відповідальності (існує 

також підхід, відповідно до якого є необхідною наявність одразу трьох 

видів підстав – фактичної, правової та процесуальної)  [89, с. 20]. 

Водночас виключно з бюджетно-правовою характеристикою пов’язані 

відносини, які безпосередньо до характеристики відповідальності віднести 

складно. Йдеться про несприятливі наслідки для порушників бюджетного 
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законодавства, застосування заходів впливу до них тощо (статті 117–124 

Бюджетного кодексу України) [36]. Саме, стосовно регулювання подібних 

відносин застосовують не традиційні для інших галузей несприятливі 

наслідки для суб’єктів бюджетних правовідносин (наприклад, зупинення 

фінансування операцій з бюджетними коштами); 

б) більш акцентоване використанням бланкетних норм, що може бути 

пов’язане з концентрацією подібних норм у розділі I «Загальні положення» 

та формуванням у ньому двох окремих глав, які будуть розглядати 

бюджетний контроль та відповідальність за порушення бюджетного 

законодавства. При цьому ми виходимо з того, що подібні сукупності 

бюджетних норм дійсно мають родове, узагальнене значення і однаковою 

мірою мають застосовуватись до відносин на кожній стадії бюджетного 

процесу; 

в) норми, що регулюють бюджетний контроль та відповідальність за 

порушення бюджетного законодавства можуть бути розпорошенні та 

міститися в розділах, що регулюють відносини на окремих стадіях 

бюджетного процесу. Не можна виключати і того, що, визначивши основні 

моменти цього аспекту регулювання серед загальних положень у розділі 1, 

доцільно буде завершувати кожний розділ саме особливостями здійснення 

бюджетного контролю на ньому та деталізації несприятливих наслідків 

у результаті порушення бюджетного законодавства за таких умов. Певна 

послідовність такого підходу може бути пов’язана і з тим, що кожна стадія 

бюджетного процесу передбачає корегування, зміну суб’єктного складу 

учасників, що дозволить більш чітко виокремити адресність застосування 

нормативного припису. 

 

4.2. Кодифікація податкового законодавства 

Регулювання податкових відносин на підставі виключно Податкового 

кодексу України теж навряд чи можливо. У контексті аналізу цієї проблеми, 

треба погодитись з принциповим розмежуванням кодифікації-модифікації 
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та кодифікації-компіляції [86, с. 147-151]. У першому випадку йдеться про 

радикальне реформування права, принципову зміну правових засобів 

упорядкування відповідного різновиду суспільних відносин. Найбільш 

яскравим прикладом такого процесу є поява кодексу вперше (Бюджетного 

кодексу України в 2000 р., Податкового кодексу України в 2010 р.). Кодекс-

компіляція не пов’язана зі змістовним реформуванням права. За цих умов 

відбувається упорядкування, заміна багатьох нормативно-правових актів, 

які були чинними до нього. 

Плинність ефекту визначеності в редакції кодифікаційної норми 

характеризується певною статичністю. Полягає це в уявленні (чи сподіванні 

на це), що у формі кодексу досягнуто ідеальної на цей час моделі розуміння 

та закріплення правової форми регулювання суспільних відносин. Тобто 

йдеться про модель, яка відобразила та увібрала в себе всі зміни 

попереднього періоду і сформувала правову оболонку суспільних відносин 

в ідеальному вигляді. Подібний ефект пов’язаний саме з кардинальними, 

реформаторськими змінами в систематизації законодавства, появою таких 

кодексів, які відбивають концептуальні реформаторські підходи.  

Визначеність нормативного матеріалу, який становить кодекс, 

виокремлює і певну значущість самого акта. «Включення якого-небудь 

блоку правових норм у кодекс надає нормам набагато більшої ваги … 

Кодекс вже є щось набагато більше, ніж елементарна сукупність статей, які 

його становлять» [86, с. 159-160]. З’ясування та визначення якості характеру 

та змісту норм кодифікованого акта характеризує і відповідну еволюцію 

правової матерії, певний етап об’єктивного дроблення через появу 

однорідних, споріднених, але водночас автономних конструкцій. 

Наприклад, ускладнення суспільних відносин як сфера фінансово-правового 

регулювання спричинило появу в системі фінансово-правової галузі сталої 

групи норм, які регулювали податкові відносини. Сьогодні можна вважати, 

що еволюція розвитку фінансових відносин спричинила появу спочатку 

невеликої сукупності норм, що регулювали податкові відносини, які потім 
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стали базовим інститутом на початку 90-х рр. ХХ ст. У подальшому 

інтенсивний розвиток суспільних відносин у сфері справляння податків та 

зборів зумовив трансформацію податково-правових норм у складний 

інститут, а з 2010 р. у підгалузь податкового права. Саме прийняття 

Податкового кодексу України у 2010 р. і надало об’єктивних підстав 

розглядати податкове право як відносно автономну, але фінансово-правову 

за своєю природою підгалузь. 

Історичні віхи становлення податково права вже ставали предметом 

наукового дослідження. Так, Н. Ю. Пришва зазначає, що історичні етапи 

становлення податкового права слід поділити на три періоди. Відповідні 

періоди науковець вирізняє шляхом узагальнення спільних тенденцій 

розвитку податкових систем у різних державах. Водночас такі етапи не 

визначають особливостей, які мають бути притаманними конкретній, 

окремо взятій державі: 

– етап 1 (період до кінця ХVІ ст. ) – визначається нерегулярним 

характером отримання загальнообов’язкових платежів податкового 

характеру, відсутністю розвинутої системи оподаткування; переважає 

натуральна форма сплати податкових платежів; 

– етап 2 (період ХVІІ–ХVІІІ ст. ) – характеризується збільшенням ролі 

податків та зборів, які стають основою формування дохідної частини 

державної̈ казни; у цілій низці західноєвропейських держав починають 

формуватися розвинуті системи оподаткування; створюються перші 

контролюючі органи, на які покладаються обов’язки провадити діяльність зі 

збору податків та зборів і здійснювати контроль за належністю сплати таких 

загальнообов’язкових платежів податкового характеру; закладення в основу 

формування систем оподаткування принципу, за яким такі системи 

формуються представницьким законодавчим органом влади; 

– етап 3 (період ХІХ ст. – до нашого часу) – характеризується 

спрощенням структури податків та зборів; застосуванням напрацювань 

економічної науки в рамках діяльності з реформування систем 
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оподаткування; узгодженням податкових систем різних держав між собою 

(системна уніфікація) [200, с. 12-13]. 

Характер повноти в регулюванні відносин, що є сферою впливу 

відповідного кодексу. Досягнення найдосконалішої форми кодифікованого 

акта або його структурних частин завжди залишається доволі умовним. 

Орієнтованість на досягнення певної стабільності зумовлює вибір 

законотворців одного із двох шляхів діяльності. По-перше, може йтися про 

намагання сформувати такий кодифікований акт, який би містив всі 

можливі потенційні випадки, які входять до предмета регулювання такого 

галузевого акта. Тобто йдеться про намагання сформувати «всеосяжний» 

акт. Щодо такого шляху Р. Кабріяк посилався на дуже яскраву оцінку, яку 

зробив М. Вебер: «Кодифікація бажає бути вичерпною і вірить у те, що 

може такою стати» [86, с. 168]. Намагання шляхом абстрактних положень 

охопити все різноманіття прояву суспільних відносин навряд чи може бути 

реалізоване. Тобто на певний баланс мети та результату сподіватися можна, 

але протягом досить обмеженого часу, фактично може йтися про момент 

часу. По-друге, кодифікований акт охоплює найбільш принципові вихідні 

засади галузевого регулювання, тобто його нормами закріплюються 

принципи, найзмістовніші конструкції, які мають бути застосовані до 

упорядкування певного різновиду відносин. Якщо перший шлях тяжіє до 

певної монополії кодексу в галузевому законодавстві, то в цьому разі 

йдеться про ситуацію, коли кодекс перебуває на чолі галузевого 

законодавства. У цій ситуації він спирається на деталізацію власних норм 

через широке застосування підзаконних актів. Крім того, в цих умовах 

об’єктивно значну роль починають відігравати суди, які своєю практикою 

формують стале та традиційне розуміння для суб’єктів правовідносин. 

Більший ефект як кодифікаційне регулювання за цих умов досягається за 

рахунок розсуду, коли на рівні ієрархічних гілок влади, в судах не лише 

допускається, а й передбачається можливість використання оціночних 
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понять, можливість вибору найбільш логічних правил поведінки, коли вибір 

таких правил пропонує закон. 

Будь-які процеси перетворення, реформування законодавства не 

можливо здійснювати, не враховуючи фундаментальних, організаційних та 

теоретичних засад, на підставі яких формується як уявлення щодо характеру 

такого процесу, так і шляхи та засоби його реалізації. Такою засадничою 

конструкцією в організації реформування законодавства є система 

принципів. Правові принципи, визначаючи критерій доцільності та 

правомірності в регулюванні поведінки учасників відповідних предметних 

відносин, є системою напрямків розвитку галузевого законодавства, 

встановлюють межі та характер розвитку відповідної сукупності правових 

норм. 

Характеризуючи правові принципи як вихідні фундаментальні ідеї, які 

визначають характер та засоби регулювання окремого типу однорідних 

суспільних відносин, треба мати на увазі комплексний характер цих 

інструментів. По-перше, комплексність принципів, які є основою 

фінансово-правового регулювання, зумовлює узгодження економічного 

розуміння відповідного явища та правової формалізації її природи. 

Наприклад, принцип рівності є загальним як у конструюванні економічної 

характеристики податку, так і у визначенні його правової природи. По-

друге, комплексність у регулюванні відносин, пов’язаних із рухом 

публічних коштів, передбачає узгодження в підході до цього різних 

правових галузей. Яскравим прикладом цього є запозичення 

з конституційно-правового регулювання вихідних фундаментальних засад, 

на підставі яких формується система фінансово-правового впливу на 

упорядкування галузевих відносин. Стаття 67 Конституції України [104], 

яка закріплює зміст податкового обов’язку, більш системно деталізується 

в статтях 36–38 Податкового кодексу України [191]. 

Важливо, що, реалізуючи процес кодифікації податкового 

законодавства, виходили не лише із врахування загальноправових 
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принципів систематизації законодавства, а й спеціальних принципів, які 

регулюють саме відносини оподаткування. Аналізуючи цю проблему, О.О. 

Борзунова виокремлює групу основних принципів оподаткування та групу 

спеціальних принципів. Перші, на її думку, випливають безпосередньо 

з конституційних норм, тоді як спеціальні, або принципи «другого рівня», 

з конституційними нормами безпосередньо не пов’язані [30, с. 199]. 

Хотілося б зауважити щодо подібного підходу. Коли ми спираємося на 

певні підстави класифікації, доречно використовувати узгодженні та 

однопорядкові конструкції. До таких належать: «загальні та спеціальні», 

«основні та додаткові» тощо. Такі пари понять передбачають різні критерії 

класифікації. Розривати або змішувати її навряд чи послідовно, бо це 

спричиняє до порушення формальної логіки. 

Саме тому, на наш погляд, більш послідовно використовувати поділ 

принципів, які є основою формування правових режимів оподаткування, на 

загальні та спеціальні. Крім того, загальні принципи (як ми вже зазначали 

вище) обумовлює врахування «загальності» на межі галузей знань 

(економіки та права тощо) та окремих галузей права. Спеціальні 

ж принципи характеризують вже предметну природу правового 

регулювання податкових відносин. До загальноправових принципів, які 

деталізуються в контексті податкового регулювання, можна віднести 

насамперед принцип законності та принцип рівності. 

Принцип законності є багаторівневим принципом, який, регулюючи 

податкові відносини, передбачає кілька рівнів реалізації. По-перше, це 

засадниче положення ст. 67 Конституції України, з якого випливає, що 

обов’язок по сплаті податків та зборів виникає лише тоді, коли вони 

встановлені законом. По-друге, законом має бути встановлений і вичерпний 

перелік платежів, які законодавцем віднесено до податкової системи 

України і стосовно яких виникає імперативний податковий обов’язок (статті 

6, 8–10 Податкового кодексу України) [191]. По-третє, законом (сьогодні 

Податковим кодексом України) встановлюється і вичерпний перелік 
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елементів податкового механізму, наявність яких зумовлює набуття 

чинності податкового обов’язку (ст. 7 Податкового кодексу України) [191]. 

По-четверте, кодексом (законом) має бути встановлено не лише перелік 

елементів податкового механізму, а й імперативний набір норм, які 

передбачають уведення загальнодержавних податків і зборів та норм, які 

виражають зміст елементів місцевих податків і зборів та мають бути 

закріплені в рішеннях місцевих рад. 

Принцип рівності безпосередньо пов’язується з принципом 

рівноправності та юридичної рівності [30, с. 202-204]. Такий принцип 

гарантує засадничі умови та підстави побудови правосуб’єктності учасників 

податкових відносин. Йдеться про те, що учасники оподаткування, які 

належать до одного типу суб’єктів, однієї категорії платників чи 

контролюючих органів, мають однакові права. Водночас такі права не лише 

закріплюються, а й гарантується їх реалізація. Крім того, принцип рівності 

зумовлює право сплачувати податок особ, які перебувають у рівних умовах, 

враховуючи фактичну спроможність до такої сплати. Це зумовлює 

однаковість податкового навантаження. Треба мати на увазі, що подібний 

принцип дозволяє виходити за межі виключно податкового регулювання, 

оскільки людині мають бути залишені достатні кошти для підтримання 

життєдіяльності себе та своєї родини [71, ст. 25]. Стаття 23 Загальної 

декларації прав людини та громадянина наголошує, що достатній життєвий 

рівень родини досягається передусім за рахунок достатнього рівня 

заробітної плати її членів. Деталізації цієї настанови зумовлює виважений 

баланс між заробітною платою нарахованою та заробітною платою 

отриманою, бо різницю між ними саме і пов’язують із справлянням 

податкового обов’язку, сплатою податків. 

Стаття, яка зосереджує увагу на визначенні принципів оподаткування, 

є доволі традиційним структурним елементом Основного Закону, який 

належить системі податкового законодавства. Так, ст. 3 «Принципи 

побудови та призначення системи оподаткування» Закону України «Про 
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систему оподаткування» [223] була закріплена сукупність принципів, які 

стали основою побудови системи оподаткування. Частина положень цієї 

статті трансформувалася в норми Податкового кодексу України [191], де 

ст. 4 було визначено засади податкового законодавства України, основою 

яких були відповідні принципи. 

Подібне нормативне регулювання в цілому відображає еволюційне 

сприйняття кодифікаційного процесу регулювання податкового 

законодавства. Порівнюючи ст. 3 Закону України «Про систему 

оподаткування» та ст. 4 Податкового кодексу України, можна 

систематизувати принципи, які були та є основою закріплення вихідних 

засад регулювання податкових відносин, таким чином: 

1. Принципи, які є сталими та зберіглися в Податковому 

кодексі України: 

а) принцип рівності передбачає недопущення будь-яких проявів 

податкової дискримінації, на підставі чого забезпечується однаковий підхід 

до всіх платників податків. Показово, що до Податкового кодексу України 

принцип рівності розмежовував підходи щодо звичайних платників 

податків та суб’єктів господарювання. Однак узагальненість його не 

зумовлює деталізацію рівності залежно від типу платника або виду 

діяльності, якою він займається; 

б) принцип соціальної справедливості було орієнтовано на 

забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

шляхом запровадження економічно обґрунтованого неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого 

і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та 

надвисокі доходи [223]. З прийняттям Податкового кодексу України його 

редакцію було змінено і закріплено в контексті досягнення соціальної 

справедливості умову встановлення податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків. Подібні редакційні зміни 

встановлюють більш логічний зв’язок між можливостями платника та 
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розміром його податкового обов’язку. Крім того, дуже суперечливим 

є включення до такої конструкції неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян; 

в) принцип стабільності як забезпечення незмінності податків і зборів 

(обов’язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом 

бюджетного року [223] було змістовно уточнено. Сьогодні він передбачає 

процедуру, відповідно до якої зміни до будь-яких елементів податків та 

зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового 

бюджетного періоду, у якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки 

та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися 

протягом бюджетного року [191]. Це уточнення характеризується двома 

особливостями. По-перше, застосування такого принципу може бути 

реалізовано виключно на межі бюджетно-податкового регулювання. По-

друге, шестимісячний період дає можливість платнику податку обрати 

зручний для нього режим оподаткування, а контролюючим органам 

пристосуватись до уточнення та деталізувати форми контролю; 

г) принцип рівномірності сплати. Цей принцип передбачав 

встановлення строків сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), 

виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до 

бюджету для фінансування витрат [223]. У цілому він зберігся, але отримав 

змістовне доповнення. Так, сьогодні рівномірність та зручність сплати 

обумовлює установлення строків сплати податків та зборів, виходячи 

з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів 

для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками. [191] 

Така редакція, на наш погляд, збагатила податкове регулювання в контексті 

досягнення балансу інтересів владного та зобов’язаного суб’єкта. Якщо 

попередня редакція пов’язувала рівномірність виключно з реалізацією 

інтересу владного суб’єкта – своєчасне надходження коштів від сплати 

податків та зборів, то сьогодні йдеться про таку рівномірність та зручність, 

яка зумовлюється зручністю сплати податків платниками; 
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ґ) принцип єдиного підходу передбачав забезпечення єдиного підходу 

до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника 

податку і збору (обов’язкового платежу), об’єкта оподаткування, джерела 

сплати податку і збору (обов’язкового платежу), податкового періоду, 

ставок податку і збору (обов’язкового платежу), строків та порядку сплати 

податку, підстав для надання податкових пільг [223]. Сьогодні редакцію 

цього принципу принципово скорочено, що раніше було неможливо 

зробити, оскільки такої конструкції, як податковий механізм, обов’язкові 

елементи податку до прийняття Податкового кодексу України законодавець 

не використовував і зараз закріплено принцип єдиного підходу до 

встановлення податків та зборів як визначення на законодавчому рівні усіх 

обов’язкових елементів податку [191]. 

2. Принципи, які були скореговані при включенні до Податкового 

кодексу України: 

а) принцип економічної обґрунтованості – встановлення податків 

і зборів (обов’язкових платежів) на підставі показників розвитку 

національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням 

необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його 

доходами. [223] Навряд чи можна вважати, що визначення принципу 

економічності оподаткування в сучасній редакції набуло досконалості. Так, 

економічність оподаткування передбачає установлення податків та зборів, 

обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на 

їх адміністрування [191]. Насамперед економічна обґрунтованість 

трансформувалася в економічність оподаткування. До того ж остання 

закріплюється через оціночне поняття значного перевищення витрат на 

адміністрування податків над обсягом надходжень від їх сплати. 

3. Принципи, які з’явилися в Податковому кодексі України. Вони 

характеризуються тим, що в їх основу закладено загальнотеоретичні, 

конституційні конструкції, які передбачають регулювання на межі кількох 

галузей: 
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а) принцип невідворотності настання визначеної законом 

відповідальності в разі порушення податкового законодавства передбачено 

традиційний підхід до з’ясування підстав притягнення до відповідальності. 

Цей принцип деталізовано ст. 109 Податкового кодексу України, яка 

встановлює поняття податкового правопорушення; 

б) принцип загальності оподаткування – кожна особа зобов’язана 

сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи 

податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього 

Кодексу. Фактично йдеться про певне дублювання ст. 67 Конституції 

України. Хоча якщо брати за основу конституційну норму, то і вона, і цей 

принцип оподаткування передбачають відображення всіх трьох елементів 

податкового обов’язку: обліку, сплати та звітності; 

в) принцип презумпції правомірності рішень платника податку 

передбачає, що в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового 

акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних 

нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) 

трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих 

органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як 

платника податків, так і контролюючого органу. Подібну норму можна 

вважати змістовним досягненням Податкового кодексу України, оскільки 

тягар доведення та обґрунтування власної позиції при вирішенні 

податкового спору з моменту прийняття Кодексу покладається на суб’єкта 

владних повноважень, а не на платника; 

г) принцип фіскальної достатності. Як принцип оподаткування 

виражає принципове призначення як податку, так і регулювання податкових 

відносин і передбачає встановлення податків та зборів з урахуванням 

необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його 

надходженнями; 
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ґ) принцип нейтральності оподаткування – установлення податків та 

зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення 

конкурентоздатності платника податків. 

4. Принципи, які були вилучені при роботі над проектом Податкового 

кодексу України: а) стимулювання науково-технічного прогресу, 

стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної 

активності; б) обов’язковості, що фактично дублювало конституційну 

норму ст. 67 та принцип загальності оподаткування; в) компетенції – 

принцип, який дублювався з конституційними нормами щодо встановлення 

та розмежування повноважень державних органів щодо закріплення 

податків та зборів; г) доступності; ґ) рівнозначності і пропорційності – 

справляння податків з юридичних осіб здійснюється у певній частці від 

отриманого прибутку, тим самим забезпечується сплата рівних податків та 

зборів (обов’язкових платежів) на рівні прибутків і пропорційно більших 

податків та зборів (обов’язкових платежів) на більші доходи [223]. Цей 

принцип сьогодні збігається зі змістом принципу економічної 

обґрунтованості. 

Обов’язково треба враховувати збалансоване співвідношення 

еволюційного та революційного підходу в цьому сенсі. Використовувати 

виключно еволюційний шлях розвитку податкового регулювання з 90-х рр. 

ХХ ст. було неможливо. Це випливало з того, що принципові засади 

організації та існування економіки СРСР як тоталітарної держави, в основі 

якої був примат державної форми власності, та економіки незалежної 

України, яка передбачала збалансоване існування всіх форм власності, 

неможливо було поєднати. Саме тому і податкове регулювання мало 

відобразити певну руйнацію соціалістичних засад податкових відносин. 

Податкова система СРСР традиційно поєднувала загальнодержавні та 

місцеві податки та збори. Державні податки та збори включали як платежі 

з державних підприємств та організацій, так і податки та збори з іноземних 
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юридичних та фізичних осіб, колгоспів, кооперативних та громадських 

організацій, населення. Взагалі використання такого визначення 

суб’єктного складу, як «населення» породжує певне непорозуміння. Навіть 

за радянських часів правове регулювання при визначенні суб’єктного 

складу зосереджувалося на понятті «фізична особа». Що ж розуміли під 

поняттям «населення» збагнути доволі важко. 

До системи загальнодержавних податків з фізичних осіб належав 

і доволі специфічний податок, який, на наш погляд, в податковій системі 

СРСР був необґрунтованим. Йдеться про податок з холостяків, одиноких та 

малосімейних громадян. Цей податок було запроваджено 21 листопада 

1941 р. Шляхом запровадження цього податку реалізовувалась ідея 

мобілізації до бюджету коштів населення та стимулювання приросту 

населення, аби зменшити дисбаланс, спричинений війною. Але платіж, який 

був об’єктивно зумовлений наслідками війни, проіснував аж до розпаду 

СРСР. 

Місцеві податки та збори являли собою встановлену законодавством 

СРСР частину податків, що були закріплені за місцевими бюджетами 

(земельний податок, податок із власників транспортних засобів, курортний 

збір, податок із власників будівель, плата за воду, разовий збір на 

колгоспних ринках) [127, с. 668-680]. Навряд чи є сенс зупинятися на 

кожному з них окремо. Але на одному дуже специфічному механізмі певний 

акцент вважаємо за необхідне зробити. Йдеться про 

самооподаткування [127, с. 677-678], яке відбувалось у сільській місцевості 

на добровільних засадах. Самооподаткування передбачало акумуляцію 

додаткових коштів населення для здійснення заходів щодо благоустрою та 

соціально-культурного розвитку сільських населених пунктів. На загальних 

зборах населення вирішувались питання розміру платежів, спрямування 

коштів, строків сплати. Кошти, що надходили за рахунок 

самооподаткування, не включалися до місцевого бюджету, 

а використовувались понад ним. 
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Виходячи з вищевикладеного, треба визначитись, що при становленні 

незалежності України наприкінці ХХ ст. поєднались дві тенденції. З одного 

боку, революційна руйнація тоталітарних радянських засад та підходів 

врегулювання податкових відносин, з другого – еволюційна трансформація 

сталих та традиційних податкових механізмів, які використовували як за 

часів СРСР, так і зараз у податковому регулюванні в Україні. На аналізі 

становлення та розвитку податкового законодавства України за часів 

незалежності дуже докладно зупинявся у своїх роботах М.П. 

Кучерявенко [121, с. 3-64]. 

Треба погодитись з тим, що з 1992 р. податкове регулювання пройшло 

кілька етапів. Водночас вважаємо, що послідовним є виокремлення двох 

напрямів податкового реформування в Україні. Один із них стосується 

безпосередньо податкової системи як сукупності податків та зборів. Другий 

враховує реформування системи контролюючих органів, повноваження 

яких спрямовано на контроль за додержанням податкового законодавства. 

Диференціюючи етапи реформування податкового законодавства, хотілося 

б виокремити кілька з них: 

1) 1991–1992 рр. Такий короткий термін цього етапу зовсім не 

применшує його значущості. За цей час саме утворилася податкова система 

України. В основі її регулювання опинились українські законодавчі акти, 

відбувалася принципова відмова від актів колишнього Радянського Союзу. 

Певною крапкою цього етапу став грудень 1992 р., коли була прийнята 

низка декретів Кабінету Міністрів України, що мали юридичну силу законів 

і регулювали всі основні податки та збори, які входили до податкової 

системи України; 

2) 1992–2001 рр. Цей етап характеризувався поглибленим 

розвитком, деталізацією та збалансуванням як податкової системи в цілому, 

так і окремих податків та зборів. Об’єктивне ускладнення характеризує не 

лише окремі елементи деяких податків та зборів, а й появу та змістовний 
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розвиток інститутів, які до цього не використовувались (наприклад, 

інститут забезпечення погашення зобов’язань платників податку); 

3) 2001–2010 рр. Цьому періоду притаманне певне накопичення як 

фактичного, так і нормативного матеріалу, що виявлялося в принципових 

змінах законодавчих норм. Об’єктивно все це спричинило прийняття 

у 2010 р. Податкового кодексу України, робота над яким тривала протягом 

всього цього десятиріччя; 

4) 2010 р. – по теперішній час. На цьому етапі основна увага щодо 

удосконалення законодавчого регулювання податкових відносин 

зосереджується на внесення змін до Податкового кодексу України. 

Неочікуваний розвиток міждержавних відносин, війна в Україні спричиняє 

появу як нових платежів (військовий збір), так і відповідних змін, що 

вносяться до Податкового кодексу України. 

Неможливим, як нам видається, є і зведення податкового 

законодавства України виключно до наявності Податкового кодексу 

України. Податкове регулювання на підставі статей 9–10 Податкового 

кодексу України передбачає впорядкування відносин щодо справляння 

загальнодержавних і місцевих податків та зборів. Виключне повноваження 

щодо регулювання загальнодержавних податків та зборів закріплено за 

Верховною Радою України, що саме і здійснюється за рахунок норм, які 

становлять Податковий кодекс України. Не зовсім так відбувається 

регулювання податкових відносин щодо справляння місцевих податків та 

зборів. Повноваження щодо їх уведення, зміни та припинення належить 

виключно місцевим радам. Це означає, що виникнення податкового 

обов’язку стосовно окремого місцевого податку або збору може з’явитися 

лише при прийнятті місцевою радою відповідного рішення. Водночас 

Податковим кодексом України встановлено і певні межі нормотворчості 

місцевих рад. Регулюванню місцевих податків та зборів присвячено 

окремий розділ цього кодифікованого акта. Тобто законодавець пропонує 

певну схему, певний алгоритм визначення та запровадження елементів 
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механізму місцевого податку чи збору, який має бути відображений 

у нормах рішення місцевої ради. 

Передусім потрібно зазначити, що система місцевих податків та 

зборів установлена приписами ст. 10 Податкового кодексу України. Так, до 

місцевих податків належать: а) податок на майно (синтетична категорія, 

адже фактично являє собою триєдиний податок – плата за землю, податок 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок); 

б) єдиний податок. Щодо місцевих зборів, то до них відносять: а) збір за 

місця для паркування транспортних засобів; б) туристичний збір. При цьому 

важливо зауважити, що місцеві податки та збори можуть бути: 1) 

обов’язковими до встановлення; 2) факультативними (не обов’язковими) до 

встановлення. Так, обов’язковими до встановлення є єдиний податок та 

податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю, крім 

земельного податку за лісові землі). Щодо факультативних податків та 

зборів, то до них належать: 1) податок на майно (в частині податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки); 2) збір за місця для 

паркування транспортних засобів; 3) туристичний збір; 4) земельний 

податок за лісові землі. В аспекті вищезазначеного є кілька принципових 

аспектів. По-перше, потрібно чітко усвідомлювати, що місцеві збори 

є виключно факультативними до встановлення (немає обов’язкових для 

встановлення місцевими радами місцевих зборів). По-друге, доволі дивний 

підхід застосував законодавець у межах приписів п. 10.3 ст. 10 Податкового 

кодексу України, де спочатку йдеться про податок на майно в частині 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, потім 

перераховується ціла низка інших місцевих податків та зборів, а вже 

наприкінці цього нормативного припису зазначається про земельний 

податок за лісові землі. Хіба земельний податок є не частиною податку на 

майно? Якщо так, то навіщо виокремлювати його в аспекті конструювання 

положень п. 10.3 ст. 10 Податкового кодексу України від податку на майно 

залишається незрозумілим. 
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Порядок встановлення місцевими радами відповідних місцевих 

податків та зборів визначається приписами п. 12.3 ст. 12 Податкового 

кодексу України. Водночас на практиці, цілком ймовірно може виникнути 

ситуація, коли місцева рада не прийняла рішення про встановлення 

конкретного податку або ж збору. Як бути за таких обставин? Із 

необов’язковими для встановлення податками та зборами все зрозуміло – 

без їх прямого встановлення уповноваженими на це органами місцевого 

самоврядування вони сплачуватися не будуть. Однак, як бути в тих 

випадках, коли місцева рада не прийняла рішення про встановлення саме 

обов’язкових до запровадження податків? На цю проблему потрібно 

поглянути крізь призму історичної ретроспективи редакції положення 

пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України. Так, до прийняття 

Закону України № 466-ІХ від 16 січня 2020 р. у відповідному нормативному 

положенні був формалізований ефективний, на нашу думку, нормативний 

«запобіжник» неприйняття місцевими радами рішення про встановлення 

обов’язкових до запровадження місцевих податків: у разі, якщо місцева 

рада не приймала рішення про встановлення обов’язкових місцевих 

податків, такі податки сплачувалися із застосуванням мінімальних ставок, 

що були встановлені Податковим кодексом України. З прийняттям Закону 

України № 466-ІХ від 16.01.2020 р. відповідний «запобіжник» було 

прийнято із Податкового кодексу України. Сьогодні в Податковому кодексі 

України зазначається, що обов’язкові до встановлення місцеві податки 

рішення про встановлення яких не було прийнято, підлягають сплаті «із 

застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або 

зборів». А як бути в тих випадках, якщо і в попередньому бюджетному 

періоді не було прийнято рішення про встановлення таких обов’язкових до 

запровадження місцевих податків? На наше переконання, така ситуація 

свідчить про непослідовність нормотворця в аспекті усунення таких 

необхідних «запобіжників» зловживань з боку місцевих рад. 
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Навряд чи є сенс у цій роботі зупинятися на підставах класифікації 

податків та зборів. Цим проблемам присвячено багато досліджень [129, 

с. 120-135]. Зрозуміло, що адекватне законодавче відображення має 

стосуватися такої класифікації податків та зборів, яка породжує різні 

правові режими: а) загальнодержавні та місцеві – залежно від реалізації 

повноваження органу, який запроваджує відповідний податок на певній 

території; б) податки з юридичних осіб, податки з фізичних осіб, податки зі 

змішаним платником – платежі, які закріплюють тип зобов’язаної особи; 

в) податки до державного, місцевих бюджетів, податки, які розподіляються 

між різними типами бюджетів – платежі, які визначають спрямованість 

надходжень до доходних частин бюджетів; г) прямі та непрямі податки – 

платежі, що визначаються залежно від форми оподаткування тощо. Саме 

така класифікація відображається сьогодні в чинних Податковому кодексі 

України та Бюджетному кодексі України. 

Але особливістю бюджетного та податкового регулювання є те, що 

відносини, які належать до сфери предметного впливу цих норм, 

виступають класичними економіко-правовими. Тобто йдеться про такий 

характер однорідності, коли не лише складно розмежувати економіку 

і право, а коли право не може не враховувати економічної природи явища. 

Саме на останнє необхідно зважувати при побудові відповідних правових 

конструкцій та включенні їх у процес кодифікації. 

Врахування подібних економічних тенденцій та явищ мають 

покладатися в основу кодифікаційних процесів. Ефективність і бюджетного, 

і податкового регулювання спирається та гарантується активністю 

в діяльності учасників відносин. З цих позицій всі бюджетні надходження, 

всі податки та збори можна умовно поділити на дві групи: а) надходження, 

обумовлені активністю носія обов’язку; б) надходження, які залежать 

переважно від наявності об’єкта, що породжує обов’язок, а не від діяльності 

носія обов’язку. Перша група надходжень орієнтується на ті доходи, які 

пов’язані з діловою активність зобов’язаних осіб (передусім йдеться про 
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непрямі податки: податок на додану вартість, акцизний податок, податок на 

продаж тощо). Друга група надходжень не пов’язує отримання доходів 

з активністю носіїв обов’язку (податки на майно, доходи тощо). 

Саме з огляду на вказане вище і має формуватися кодифікаційна 

політика. В умовах, коли в державі створено сталу промислову базу, 

розвинені майнові комплекси, переважна більшість населення має роботу, 

орієнтація реформування кодексів може як основний орієнтир визначати 

законодавче закріплення підстав справляння другої групи надходжень. 

І навпаки, якщо перспективи розвитку держави пов’язуються з активізацією 

процесів розвитку економіки, то основою кодифікаційного впливу на 

реформування бюджетного та податкового законодавства має бути увага 

щодо надходжень коштів від непрямих податків. 

Визначити склад податкового законодавства можна шляхом аналізу 

приписів ст. 3 Податкового кодексу України («Податкове законодавство 

України»). Податкове законодавство України становлять такі нормативні 

акти: 1) Конституція України; 2) Податковий кодекс України; 3) Митний 

кодекс України та інші закони з питань митної справи у частині 

регулювання відносин у сфері оподаткування; 4) чинних міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 

і якими регулюються питання оподаткування; 5) підзаконні нормативно-

правові акти, що стосуються регулювання сфери оподаткування; 6) рішення 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування з питань місцевих податків та зборів [191, ред. від 

13.08.2020]. Важливо зазначити, що питання з приводу ієрархічності 

нормативно-правових актів у сфері оподаткування не вирізняються якою-

небудь галузевою специфікою. Так, Конституція України має найвищу 

юридичну силу, а міжнародні договори, обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, мають переважне значення над положеннями 

національних законів, які регулюють сферу оподаткування. Крім цього, 

потрібно зауважити, що нормотворець при формулюванні поняття 
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«податкове законодавство» застосував широкий підхід, відповідно до якого 

податкове законодавство охоплює собою не тільки власне закони, а й 

підзаконні нормативно-правові акти, а також акти органів місцевого 

самоврядування. 

Поняття «оціночні поняття» та «розсуд» нерозривно поєднані одне 

з одним, адже саме розсуд є тією категорією, певною мірою інструментом, 

за посередництвом якого може бути розкрито зміст оціночного поняття. Як 

влучно зауважує О. О. Семчик, значення оціночних понять в Україні, 

зокрема у фінансово-правовій сфері, посилюється [253, с. 215]. Для 

розуміння того, що являє собою термін «оціночні поняття», потрібно 

розглянути його іманентні риси. Так, із загальнотеоретичної точки зору 

ознаки оціночних понять можна охарактеризувати таким чином: 

а) змістовне наповнення оціночних понять не детермінується у вичерпній 

формі за посередництвом нормативних положень; б) поняття оціночного 

характеру є результатом нормативного узагальнення рис, які їм властиві 

(узагальнення ознак явищ, предметів, процесів, дій тощо); в) поняття 

оціночного характеру вирізняються узагальненим первинним баченням 

свого змістовного наповнення; г) деталізація змістовного наповнення 

оціночного поняття відбувається в контексті конкретної практичної 

діяльності суб’єкта правозастосування, що зумовлює змістовну гнучкість 

оціночних понять; ґ) визначення змісту оціночного поняття прямо залежить 

від рівня правосвідомості суб’єкта, який застосовує таке поняття [139, 

с. 17]. 

У науці податкового права також існують власні підходи до 

визначення оціночних податково-правових понять. До ознак оціночних 

понять у податковому праві належать: а) відносна визначеність змістовного 

наповнення такого поняття; б) передбачуване упущення законодавцем 

конкретизації змісту оціночного поняття задля потенційної можливості його 

подальшого тлумачення конкретним суб’єктом правозастосування; 

в) необхідність врахування фактичного складу обставин у межах 
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конкретного практичного випадку, у якому застосовується оціночне 

поняття; г) суб’єктивний аспект при визначенні змісту поняття; 

ґ) динамічність змісту та багатогранність проявів оціночних понять [63, 

с. 62-76]. 

Проблематика застосування розсуду в податково-правовому 

регулюванні досліджувалася М. П. Кучерявенком. Науковець зауважує, що 

якщо розсуду за загальним правилом пов’язують виключно із правом оцінки 

ситуації владним суб’єктом, то в окремих випадках такий розсуд може бути 

реалізований, зокрема, й платником податків (правозобов’язаний учасник 

податкових відносин). Наявність розсуду в податково-правовому 

регулюванні автор аргументує такими факторами: а) зміст та характер 

нормативних приписів; б) особливість термінологічного апарату 

податкового права; в) наявність оціночних понять у податковому 

законодавстві; г) колізійність нормативних приписів у податковому 

законодавстві [120, с. 41]. 

Наприклад, період з 1880 р. по 1945 р. характеризується появою низки 

фундаментальних рішень Касаційного суду Франції, де була закріплена 

теорія безпідставного збагачення, теорія зловживанням правом тощо [86, 

с. 195-196]. Таким чином судова практика істотно вплинула на зміст 

Цивільного кодексу, що зумовило певну кризу застосування норм 

останнього. Отже, можна вважати, що передумови формування кризи 

кодексу, поява об’єктивних обставин його реформування пов’язуються 

з нормотворенням: а) безпосередньо суб’єкта, який його прийняв 

(Верховною Радою України); б) суб’єктами, яким делеговано повноваження 

прийняття підзаконних актів, що деталізують норми кодексу (Президент 

України, Кабінет Міністрів України, місцеві ради); в) суб’єктів, що 

реалізують функцію офіційного тлумачення норм кодексу (Конституційний 

Суд України). 

У цьому сенсі для тривалого існування збалансованого 

кодифікаційного акта може бути перспективною пропозиція формування 



356 

постійної робочої групи, до якої мають входити на чолі з провідними 

науковцями представники всіх вищезгаданих інституцій. Об’єктивна 

наукова доктрина, на яку спирається відповідний процес кодифікації, зможе 

гарантувати стабільність та сталість існування відповідного кодексу. 

Представництво законодавчої та виконавчої влади, що буде гарантувати 

досягнення балансу інтересів цих гілок влади, забезпечить доцільність 

тривалого використання саме чинної редакції кодексу. Корегування змін 

редакції цього акта на підставі врахування судової практики зможе 

забезпечити уникнення колізійного характеру норм. 

Кодекс набуває застарілого характеру тоді, коли сукупність норм, які 

він об’єднує, не виконують функцій, що становлять конструкцію механізму, 

який надає правове оформлення динаміці галузевого різновиду суспільних 

відносин. Певним чином гальмування процесу старіння кодексу, 

народження підстав, що вимагають його зміни, пов’язується із тлумаченням 

норм суб’єктами, які наділені відповідними повноваженнями. Дуже часто за 

цих обставин наголошується на застосуванні судової практики, коли 

законодавча норма чітко не виражає природу явища. Як приклад можна 

навести ситуацію з появою законодавчого визначення податку. Його чітке 

визначення з’явилося лише з прийняттям Податкового кодексу України 

у 2010 р. (ч. 1 ст. 6 Податкового кодексу України) [191, с. ]. До цього 

моменту податкове законодавство України не мало визначення саме 

податку, а окреслювало цілісну систему платежів податкового характеру як 

конструкцію «податків, зборів, платежів». 

Так, відповідно до ст. 2 «Поняття податку і збору (обов’язкового 

платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи 

оподаткування» Закону України «Про систему оподаткування» (який 

передував Податковому кодексу України) було визначено, що під податком 

і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових 

фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня 

або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на 
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умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Сукупність 

податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних 

цільових фондів, що справляються у встановленому законами України 

порядку, становить систему оподаткування [223]. Тобто на законодавчому 

рівні принципового розмежування між однотипними платіжами, які мали 

змістовні розбіжності, закріплено не було. 

Поняття доходу застосовує ціла низка правових галузей. Привертає 

увагу аналіз розуміння категорії «дохід» на межі податкового законодавства 

та законодавства, щодо запобігання корупції зроблено М. П. Кучерявенком 

та Є. М. Смичком. Цікавим, на наш погляд, він є тому, що йдеться не лише 

про теоретичне порівняння категорій, а про колізії, які існують сьогодні 

в чинному законодавстві щодо цього, та окремі напрямки їх 

подолання [124]. Особливої актуальності з’ясування змісту, моменту 

отримання, складу доходів набуває в умовах фактично появи нового 

інституту публічного регулювання відносин про запобігання корупції. 

Особливі повноваження щодо контролю за декларуванням доходів 

покладено на спеціально створений орган – Національне агентство з питань 

запобігання корупції [212], який забезпечує функціонування Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

закріплено Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 

суб’єкта декларування [228]. Обов’язок щодо декларування суттєвої зміни 

майнового стану виникає при отриманні суб’єктом декларування 

одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 

прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 

року, у якому подається повідомлення (п. 1 Форми повідомлення про 

суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування) [299]. Подібний 

обов’язок виникає в момент набуття права власності. Непоодинокі випадки, 

коли суб’єкт декларування передає кошти, що перевищують 50 
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прожиткових мінімумів та становлять повну вартість придбаного майна. 

При цьому обов’язок декларування пов’язується з отриманням 

одноразового доходу [212, ч. 4 ст. 52]. Треба погодитись з тим, що часто під 

доходами розуміють заробітну плату, що випливає зі змісту норм 

податкового законодавства, саме тому логічним виглядає бланкетне 

застосування правового регулювання з посиланням у регулюванні відносин, 

що пов’язані із запобіганням корупції, на податкове законодавство та 

використання таких категорій саме в розумінні останнього. 

Так, відповідно до підходу в розумінні податкового регулювання 

доходами суб’єкта від усіх видів діяльності є загальна сума доходів, 

отриманих у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах протягом 

звітного періоду як на території України, так і за її межами. Податковий 

кодекс України розмежовує: а) дохід із джерелом їх походження з України – 

будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі 

від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату 

(нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її 

континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні (пп. 

14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України) [191]; б) дохід, 

отриманий з джерел за межами України – будь-який дохід, отриманий 

резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами 

митної території України (пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу 

України) [191]. Поняття та складові доходу деталізуються в подальшому 

і при справлянні окремих податків, наприклад у ст. 163 Податкового 

кодексу України [191]. 

М. П. Кучерявенко та Є.М. Смичок наголошують, що при цьому 

постає кілька проблем. По-перше, розглядаючи заробітну плату як дохід 

треба враховувати, що вона має сплачуватись найчастіше двома частинами 

(аванс та основна частина). Тому може виникнути ситуація, коли кожна із 

цих частин перевищує 50 прожиткових мінімумів, що породжує обов’язок 

декларування при отриманні кожної частки або при отриманні заробітної 
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плати в цілому (суми авансу та основної частини). Кінцевий цілісний 

об’єкт, що породжує певні правові наслідки, виникає лише за сумою авансу 

та основної частини заробітної плати. Водночас щодо запобігання корупції 

важливо не отримання цілісного об’єкта в розумінні Податкового кодексу 

України, а отримання коштів у сумі (50 прожиткових мінімумів), яка 

породжує обов’язок декларування. 

Крім того, платник може отримувати дохід не безпосередньо, а через 

податкового агента. Відповідно до ст. 18 Податкового кодексу України 

податковим агентом визнається особа, на яку покладається обов’язок 

з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, 

надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету 

від імені та за рахунок коштів платника податків. Податкові агенти 

прирівнюються до платників податку і мають права та виконують 

обов’язки, встановлені для платників податків. Водночас може виникнути 

ситуація, коли платник не завжди буде знати про отримання ним доходу, 

який підлягає декларуванню. Цієї миті і виникає певна колізія, бо 

податковий агент, виконавши свій обов’язок у режимі податкового 

регулювання, не зобов’язаний виконувати обов’язки суб’єкта декларування 

в режимі реалізації Закону України «Про запобігання корупції». 

І ще одна проблема на межі подібного галузевого регулювання постає 

при порівнянні співвідношення норм Податкового кодексу України та 

Закону України «Про запобігання корупції». Останній пов’язує обов’язок 

щодо декларування доходу з випадком, коли суб’єкт декларування отримує 

дохід. У разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, 

а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, 

яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних 

осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк 

з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку 

зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. [212, ч. 4 ст. 52] 

Тобто йдеться не про нарахований дохід, а про отриманий. 
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Але при характеристиці доходу існує принципова різниця між 

доходом нарахованим та доходом отриманим. Якщо виходити з того, що 

права володіння, розпорядження та використання виникають лише після 

отримання доходу, то треба визнати, що лише в такому разі з’являється 

юридичний факт, який породжує обов’язок декларування. У разі 

нарахованого доходу цього не буде. Крім того, розбіжність між одним і тим 

самим, але нарахованим та отриманим доходом може породжувати різні 

правові наслідки. Так, нарахований дохід включає і всі обов’язкові платежі, 

які будуть стягнені з платника (податок на доходи фізичних осіб, 

військовий збір тощо), тоді як отриманий дохід виражає фактично чистий 

дохід платника, дохід, яким він може розпоряджатися. Перевищення межі 

доходу, що породжує обов’язок з кредитування, може стосуватись 

нарахованого доходу, тоді як отриманий дохід не перевищить 50 

прожиткових мінімумів. Саме тому обов’язок декларування треба 

пов’язувати виключно з останнім різновидом доходів. 

Ми погоджуємося з висновком стосовно того, що декларування 

доходів у режимі запобігання корупції та місця в цьому доходів, які 

отримуються у вигляді заробітної плати, не мають розглядатися як об’єкт 

декларування. Виходячи із преамбули Закону України «Про запобігання 

корупції», предметом регулювання цим законом є правові та організаційні 

засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та 

порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила 

щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Під корупцією 

розуміють використання особою наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди 

або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 

для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди відповідній особі, або на її вимогу іншим фізичним 

чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
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можливостей (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції») [212]. 

Але, декларування заробітної плати не збігається з метою цього Закону, що 

і не може бути підставою поширення декларування такого доходу, як 

заробітна плата на декларування доходів з метою запобігання корупції. 

Дійсно, за цих умов, ми можемо знайти не один приклад, коли йдеться 

про конфлікт галузевих норм, які регулюють відносини на межі 

застосування різних кодифікованих актів. Але, водночас хоча й ідеться про 

конфлікт та необхідність його подолання, треба виходити з того, що така 

конфліктність має поміркований характер. Засадами такої конфліктної 

поміркованості є те, що різні публічні галузі здійснюють однотипний 

правовий вплив. Так, і податкове регулювання, і адміністративно-правове 

здійснюються на підставі використання імперативного методу, що 

забезпечує єдність підходів у сукупності заходів впливу; наявність 

протирічь між кодифікованими актами різнотипної галузевої природи. На 

відміну від попереднього різновиду колізій, суперечності цього типу не 

лише пов’язуються з різнотипним галузевим незбігом в упорядкуванні 

суспільних відносин, а й передбачають застосування різних підходів щодо 

застосування засобів упорядкування поведінки суб’єктів. Тобто така колізія 

передбачає дуже суперечливе протистояння норм публічного та приватного 

права, конфліктне співвідношення норм, що регулюють відносини між 

учасниками шляхом методу владного підкорення, та норм, реалізація яких 

гарантується та здійснюється диспозитивним методом.  

Незважаючи на той аспект, що податкові та господарські відносини 

регулюються за посередництвом нормативних приписів різних галузей 

права (податкового та господарського відповідно), їхнє нормативне 

регулювання характеризується певного роду порушенням регламентаційної 

логіки. Так, відповідно до приписів п. 1.1 ст. 1 Податкового кодексу 

України саме цей кодифікований акт є нормативним документом, який 

регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, 

зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються 
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в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх 

права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження 

і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, 

а також відповідальність за порушення податкового законодавства [191, ред. 

від 13.08.2020]. Тобто фактично саме Податковий кодекс України 

визначається законодавцем як основний нормативно-правовий акт, що 

регламентує податкові відносини. Крім того, в ст. 3 Податкового кодексу 

України, яка детермінує систему податкового законодавства, будь-які 

згадки про Господарський кодекс України відсутні. До того ж у межах ст. 3 

Податкового кодексу України чітко передбачено коло законів, які 

регулюють податкові відносини – Конституція України, Податковий кодекс 

України, Митний кодекс України та інші закони з питань митної справи (в 

частині регламентації податкових відносин). Як ми бачимо, серед 

вищезазначених законів відсутній Господарський кодекс України. Водночас 

у Господарському кодексі України є окрема ст. 17 «Податки в механізмі 

державного регулювання господарської діяльності». Якого-небудь 

суттєвого регламентаційного наповнення відповідна стаття Господарського 

кодексу України не містить. Вона охоплює низку декларативних положень 

або ж приписів, які змістовно дублюють загальні положення податкового 

законодавства. Ключовим у цьому разі залишається питання: які цілі 

переслідував законодавець, закріплюючи таку норму в Господарському 

кодексі України? На наше переконання, ст. 17 Господарського кодексу 

України вочевидь зайвою в системі господарського права. Фактично, її 

існування є очевидним порушенням правил кодифікаційної техніки. 

Треба погодитись з тим, що подібна конструкція закріплення 

обов’язкових податкових платежів як певної суми різних за характером 

платежів є не дуже послідовною. Необхідність принципового розмежування 

податків та зборів розглядали у своїх працях М. П. Кучерявенко [129, с. 74-

75], І. Є. Криницький [110, с. 14-15] та ін. Дійсно, на перший погляд може 

скластися враження про те, що це виключно теоретична проблема, яка 
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навряд чи може стосуватися практичних аспектів реалізації податкових 

відносин. 

Передусім треба враховувати, що чинна редакція Податкового 

кодексу України при визначенні податку і збору закріплює їхню 

принципову відмінність – безумовність сплати саме податку (частини 6.1, та 

6.2 ст. 6 Податкового кодексу України) [191]. Тобто якщо для сплати збору 

необхідна певна умова (наприклад, перетинання митного кордону для мита), 

то такого юридичного факту для виникнення обов’язку по сплаті податку 

немає. Крім того, податки та збори розмежовуються і стосовно спрямування 

до бюджетів. Класичні податки надходять до загального фонду бюджету, 

тоді як переважна більшість зборів формують спеціальний фонд бюджету. 

І нарешті, податок відрізняється від збору його нецільовим характером. 

Надходячи до бюджету, він не зв’язується з обов’язковою метою 

використання. Наприклад, неможливо з’ясувати, на які потреби 

витрачаються кошти державного бюджету, сформовані за рахунок 

надходження податку на додану вартість. Водночас збори, надходячи до 

спеціальних фондів бюджету, вже обумовлюються і відповідними 

напрямками використання. Крім того, спираючись на таку логіку, не 

складно зрозуміти, що подібна підстава розмежування будує конструкцію 

відповідальності. Якщо збір ми розглядаємо, як певний платіж з метою 

фінансування окремої мети, а кошти витрачені не за цією метою, то існують 

всі підстави складу злочину за ст. 210 Кримінального кодексу 

України [109]. Водночас така конструкція притягнення до відповідальності 

не може бути застосована в ситуації з податками, якій мають нецільовий 

характер, і з’ясувати збіг мети його акумуляції та мети використання таким 

чином зібраних коштів неможливо. 

Певні проблеми можуть виникати при реформуванні кодексу, коли до 

нього вносяться зміни, що суперечать його вихідним або окремим його 

частинам. 
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Склад податкового правопорушення можна визначити за допомогою 

аналізу положення п. 109.1 ст. 109 Податкового кодексу України. Так, 

податкове правопорушення – це протиправне 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 Податковим кодексом України 

та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи [191, ред. від 13.08.2020]. Важливою особливістю 

складу податкового правопорушення є відсутність вини як обов’язкової 

умови відповідальності платника податків. Тобто суб’єктивна сторона 

(форма вини) особи платника податків у межах проваджень із притягнення 

порушника фінансової дисципліни до юридичної відповідальності не 

є обов’язковим елементом складу правопорушення. Для притягнення 

платника податків до юридичної відповідальності достатньо об’єктивного 

факту вчинення протиправного діяння (несплати податків; неподання 

податкової звітності тощо). Такий підхід нормотворця є цілком 

закономірним, адже включення вини до складу податкового 

правопорушення зумовить об’єктивну неможливість притягнення до 

юридичної відповідальності порушників фінансової дисципліни внаслідок 

змістовної специфіки податкових правопорушень, достовірне встановлення 

суб’єктивної сторони яких на практиці є малоймовірним. Крім того, 

переважна більшість податкових правопорушень вчиняється юридичними 

особами. Яка форма вини діянь юридичної особи? Так, безумовно діями 

юридичної особи в аспекті виконання податкового обов’язку керують її 

посадові особи (директор, головний бухгалтер). Однак в аспекті 

притягнення до відповідальності саме організації (юридичної особи) така 

вина не може бути встановлена, бо в діях юридичної особи вина відсутня 

апріорі. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

В ході аналізу проблем, що увійшли до Розділу 4 ми дійшли 

наступних висновків: 

1. Фінансово-правове регулювання на сьогодні здійснюється за 

рахунок двох кодифікованих актів в сфері бюджетних та податкових 

відносин. Характеризуючи кодифікований акт треба виходити із відносної 

стабільності норм, які увійшли до нього. Навряд чи кодекс має прийматися 

в новій редакції щорічно. В той же час, однією із принципових рис 

бюджетних відносин є їх періодичність, орієнтованість на відповідний 

термін часу - бюджетний період (календарний рік). Це якраз і відбивається в 

щорічного прийнятті Закону України про Державний бюджет України. В 

той же час, подібні щорічні закони повинні мати під собою певний 

законодавчий фундамент, спиратися на відповідні концептуальні принципи 

та норми, які як раз і утворюють Бюджетний кодекс України.  Більш-того, 

регулювання бюджетних відносин, передбачає прийняття рішень вихідними 

власниками бюджетних коштів: державою та територіальними громадами. 

Регулювання відносин щодо руху коштів територіальних громад на рівні 

місцевих бюджетів, саме тому відбувається рішеннями місцевих рад, а не 

законами. Саме на підставі цього, треба мати на увазі, що регулювання 

бюджетних відносин, разом з Бюджетним кодексом України вимагає 

наявності Закону України про Державний бюджет України та рішень 

місцевих рад. Звісно, це не є вичерпний перелік складових бюджетного 

законодавства.  

2. Відповідно, основними нормативно-правовими актами на основі 

яких формується бюджетна система це закони. Що ж стосується 

підзаконних нормативно правових актів, то їх роль у бюджетній системі 

зводиться до інструментального значення – відповідні нормативно-правові 

акти створюють умови для функціонування законів. Незважаючи на той 

аспект, що ст. 4 Бюджетного кодексу України іменується “Склад 

бюджетного законодавства”, вона змістовно охоплює собою виключно 
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нормативно-правові акти, за посередництвом яких регламентуються 

бюджетні відносини. Коли ж мова йде про термін “бюджетне 

законодавство”, то він має радше техніко-юридичне значення, аніж власне 

правове і застосовується для встановлення системи нормативних актів, які 

регламентують відносини у бюджетній сфері. 

3. Навіть поверховий погляд щодо структури Бюджетного кодексу 

України дозволяє дійти висновку, що він побудований  на матеріальних 

засадах до структурування розділів. Принциповим моментом в сенсі 

фінансово-правового регулювання є саме гарантування відповідної 

динаміки руху публічних коштів. Фінансове право в якості предмету 

регулювання гарантує забезпечення послідовної передачі коштів з однієї 

стадії публічної фінансової стадії на іншу. І в цьому сенсі гарантування 

відповідних процедур руху публічних коштів, забезпечення своєчасного 

закінчення однієї стадії фінансової діяльності і початок у туж мить 

наступної стадії – є невід’ємним акцентом при визначенні та характеристиці 

предмету фінансового права.  

4. Чинна редакція Бюджетного кодексу України певним чином 

змінилася в порівнянні з першою редакцією цього кодифікованого акту, яка 

була прийнята 2001 році. Найголовніша формальна зміна структури 

Бюджетного кодексу України – це зникнення поділу його на Загальну 

частину та Особливу частину. З 8 липня 2010 року найбільшим структурним 

елементом Бюджетного кодексу України є Розділ. Хотілося б звернути 

увагу, що в Податковому кодексі України, навіть з прийняття першої 

редакції не використовувався розподіл на Загальну та Особливу частину. В 

той же час принципове співвідношення розділів Бюджетного кодексу 

України в чинній редакції не змінилося. В Розділі 1 «Бюджетна система 

України та основи бюджетного процесу» містяться норми, які регулюють 

загальні положення (Глава 1); бюджетну систему України та її принципи 

(Глава 2); фінансування бюджету (дефіцит, профіцит) та державний 

(місцевий) борг ( Глава 3); бюджетний процес та його учасників ( Глава 4). 
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Цей розділ нагадує саме Загальну частину законодавчого акту, яка 

складається із норм, що можуть бути застосовані до кожного аспекту 

регулювання особливих відносин, які деталізуються за тими чи іншими 

ознаками (тип бюджету, стадія бюджетного процесу и т.д.).  

5.  Структурування розділів Бюджетного кодексу України так само 

здійснюється на матеріальних засадах. Тобто, законодавець чітко 

структурує законодавчі норма на групу норм, які стосуються 

централізованого фонду публічних коштів держави – Розділ II «Державний 

бюджет України»; сукупність норм метою впливу яких є кошти 

територіальних громад – Розділ III «Місцеві бюджети» та норми, що 

стосуються регулювання відносин між різними ланками бюджетної системи 

– Розділ IV «Міжбюджетні відносини». І нарешті, Розділ V «Контроль за 

дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення 

бюджетного законодавства» включає бюджетно-правові норми стосовно 

закріплення повноважень суб’єктів контролю, відповідальності та заходів 

впливу за порушення бюджетного законодавства.  

6. Принципово важливо те, що Бюджетним кодексом України 

встановлюється не лише перелік заходів впливу за порушення бюджетного 

законодавства, але і закріплюються вимоги до процедур їх реалізації. 

Рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного 

законодавства, приймається Міністерством фінансів України, органами 

Казначейства України, органами державного фінансового контролю, 

місцевими фінансовими органами, головними розпорядниками бюджетних 

коштів у межах встановлених їм повноважень на підставі протоколу про 

порушення бюджетного законодавства або акту ревізії та доданих до них 

матеріалів. Рішення набирає чинності з дня його підписання. 

7. Делегування повноважень при деталізації підстав відповідальності у 

фінансово-правовому регулюванні має доволі специфічний характер. 

Відповідне делегування повноважень має радше умовний характер, адже 

ніде у фінансовому законодавстві прямо не зазначається про делегування 
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повноважень. Його потрібно шукати шляхом системного аналізу приписів 

такого законодавства. Непряма форма делегування повноважень 

контролюючих органів чітко прослідковується у податковому 

законодавстві. Як приклад такого делегування можна назвати повноваження 

податкового агента.  

8. Чинна структура Бюджетного кодексу України орієнтована на 

структурування цього кодифікованого акту шляхом акцентування уваги на 

матеріальну природу бюджетних відносин. Дійсно, виходячи з назв та 

структурування розділів Бюджетного кодексу України правовий вплив 

спрямовується на регулювання таких конструкцій, як бюджетних систем 

(розділ 1), державний бюджет України ( розділ 2), місцеві бюджети ( розділ 

3). Тобто, законодавчі норми згруповані по принципу з’ясування сутності та 

деталізації матеріальних конструкцій: бюджетної системи, як сукупності 

різних типів бюджетів; державного бюджету України, як централізованого 

державного грошового фонду; місцевих бюджетів, як централізованих 

фондів, коштів територіальних громад.  

9. В якості вихідного доктринального положення  ми можемо 

виходити з розуміння трьох доктринальних конструкцій: поняття відносин, 

що регулюються Бюджетним кодексом України; бюджету та бюджетного 

процесу. Виходячи із ст. 1 Бюджетного кодексу України визначено мету 

бюджетно-правового регулювання, спрямованість дії законодавчих норм, 

які містяться і цьому кодексі. В якості такої мети визначено вплив на 

процедурні відносини, відносини, які, перш за все, виникають та діють на 

окремих стадіях бюджетного процесу,  та  виражають активні дії щодо 

реалізації повноважень учасників бюджетного процесу. Тобто, при 

закріпленні сфери регулювання Бюджетним кодексом України йдеться, на 

наш погляд, саме про гарантування та дію певних процедур, що пов’язані з 

організацією акумуляції та використання бюджетних коштів. Через 

визначення бюджетних відносин законодавець на перший план виводить 
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саме процедурний аспект бюджетного регулювання, що робить 

матеріальний сенс бюджетного регулювання похідним від цього.  

10. Навіть визначення бюджету, знов-таки, пов’язується з 

висвітленням процедурних аспектів в регулюванні бюджетних відносин.  

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України, бюджет розглядається як  

план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади. 

Органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядуванні протягом бюджетного періоду. Дійсно, принциповим 

моментом є акцент на тому, що бюджет - це план. Але план певної активної 

поведінки учасників бюджетних відносин, яка пов’язується з формуванням 

та використанням фінансових ресурсів. Ми вважаємо, що використання 

такого абстрактного поняття, як «фінансові ресурси» не є вдалим через 

занадто абстрактне значення, що не узгоджується з бюджетним 

регулюванням в цілому.   

11. Хотілося б наголосити на необхідності уточнення ст. 30 

Бюджетного кодексу України «Склад видатків та кредитування Державного 

бюджету України», де  наведено узагальнений підхід до деталізації видатків 

держаного бюджету через бюджетні призначення. В той же час, в ч.2 та ч.3 

ст.30 йдеться про джерела формування загального фонду Державного 

бюджету України та спеціального фонду Державного бюджету України, що 

реалізується через деталізацію надходжень. Але, навряд чи надходження до 

бюджету є його видатками, доцільніше було б включити їх до доходної 

частини, де саме і йдеться про надходження.  

12. Процедурний аспект є основним при визначенні бюджетного 

процесу, як регламентованого бюджетним законодавством процесу 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх 

виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

Підхід до визначення бюджетного процесу, певним чином, дублює вихідні 

засади, що закріпленні при характеристиці сфери  регулювання Бюджетним 
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кодексом України в ст.1, бо в обох випадках йдеться про, складання, 

розгляд, затвердження, виконання бюджетів та звітування, і контроль щодо 

додержання бюджетного законодавства. Таким чином, важливість цього 

процедурного аспекту повторюється при визначенні двох із трьох 

доктринальних конструкцій, що лежать в основі бюджетного регулювання: 

бюджетних відносин та бюджетного процесу.  

13. Відкритим залишається питання стосовно відносин, які пов’язані із 

здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства та 

відповідальністю за його порушення. На наш погляд, ця проблема може 

вирішуватись трьома шляхами: а) формуванням окремого Розділу VI, який 

будуть складати норми спрямовані на регулювання відносин контролю та 

відповідальності; б) більш акцентоване використання бланкетних норм, що 

може бути пов’язане із концентрацією подібних норм в Розділі I « Загальні 

положення» та формування в ньому двох окремих глав, які будуть 

стосуватися бюджетного контролю та відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства; в) норми, що регулюють бюджетний контроль 

та відповідальність за порушення бюджетного законодавства, можуть бути, 

розпорошенні та міститися в розділах, що регулюють відносини на окремих 

стадіях бюджетного процесу.   

14. Плинність ефекту визначеності в редакції кодифікаційної норми 

характеризується певною статичністю. Виражається це в уявленні (чи 

сподіванні на це), що в формі кодексі досягнуто ідеальної на цей час моделі, 

розуміння та закріплення правової форми регулювання суспільних 

відносин. Тобто, йдеться про модель, яка відобразила та увібрала до себе всі 

зміни попереднього періоду і формує правову оболонку суспільних 

відносин в ідеальному вигляді. Подібний ефект пов’язаний саме із 

кардинальними, реформаторськими змінами в систематизації законодавства, 

появі таких кодексів, які виражають концептуальні реформаторські підходи.  

15. Намагання шляхом абстрактних положень охопити все 

різноманіття прояву суспільних відносин, навряд чи може бути досягнуто. 
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Тобто, на певний баланс мети та результату сподіватися можна, але 

протягом досить обмеженого терміну часу, фактично може йтися про 

момент часу. Кодифікований акт охоплює найбільш принципові вихідні 

засади галузевого регулювання, тобто, його нормами закріплюються 

принципи, найбільш змістовні конструкції, які мають бути застосовані до 

упорядкування певного різновиду відносин. В цій ситуації він спирається на 

деталізацію власних норм через широке застосування підзаконних актів. 

Крім того, в цих умовах об’єктивно значний вплив починають відігравати 

суди, які своєю практикою формують стале та традиційне розуміння для 

суб’єктів правовідносин. Більший ефект в якості кодифікаційного 

регулювання, в цих умовах досягається за рахунок розсуду, коли  на рівні 

ієрархічних гілок влади, в судах не лише допускається, а і передбачається 

можливість використання оціночних понять, можливість вибору найбільш 

логічних правил поведінки, коли вибір таких правил пропонується законом.  

16. Обов’язково треба враховувати збалансоване співвідношення 

еволюційного та революційного підходу в цьому сенсі. Використовувати 

виключно еволюційний шлях розвитку податкового регулювання з 90-х 

років ХХ сторіччя було неможливо. Це витікало з того, що принципові 

засади організації та існування економіки СРСР, як тоталітарної держави, в 

основі якої лежав примат державної форми власності та економіки 

незалежної України, яка передбачала збалансоване існування всіх форм 

власності  неможливо було поєднати. Саме тому і податкове регулювання 

мало відобразити певну руйнацію соціалістичних засад податкових 

відносин.  

17. При становленні незалежності України на при кінці 20-го сторіччя 

поєднались дві тенденції. З одного боку, революційна руйнація 

тоталітарних радянських засад та підходів врегулюванні податкових 

відносин. З іншого боку, еволюційна трансформація сталих та традиційних  

податкових механізмів, які використовувались, як за часів СРСР, так і 

використовуються і зараз в податковому регулюванні в Україні.  
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18. Неможливо зводити податкове законодавство України виключно 

до наявності Податкового кодексу України. Виключне повноваження щодо 

регулювання загальнодержавних податків та зборів закріплено за 

Верховною Радою України, що, як раз і здійснюється за рахунок норм, які 

складають Податковий кодекс України. Не зовсім так відбувається 

регулювання податкових відносин щодо справляння місцевих податків та 

зборів. Повноваження щодо їх введення, зміни та припинення належить 

виключно місцевим радам. Це означає, що виникнення податкового 

обов’язку стосовно окремого місцевого податку або збору, може з’явитися 

лише при  прийнятті місцевою радою відповідного рішення. В той же час, 

Податковим кодексом України встановлено і певні межі нормотворчості 

місцевих рад. Регулюванню місцевих податків та зборів присвячено 

окремий розділ цього кодифікованого акту. Тобто, законодавець пропонує  

певну схему, певний алгоритм визначення та запровадження елементів 

механізму місцевого податку чи збору, який має бути відображений в 

нормах рішення місцевої ради.    

19. Питання з приводу ієрархічності нормативно-правових актів у 

сфері оподаткування не вирізняються якою-небудь галузевою специфікою. 

Так, Конституція України має найвищу юридичну силу, а міжнародні 

договори, обов’язковість яких надана Верховною Радою України мають 

превалюючи значення над положеннями національних законів, які 

регулюють сферу оподаткування. Крім цього потрібно відмітити, що 

нормотворець при формулюванні поняття “податкове законодавство” 

застосував широкий підхід у відповідності з яким податкове законодавство 

охоплює собою не тільки власне закони, але підзаконні нормативно-

правових акти, а також акти органів місцевого самоврядування. 

20. Для тривалого існування збалансованого кодифікаційного акту 

може бути перспективною пропозиція формування постійної робочої групи, 

до якої мають входити на чолі з провідними науковцями представники всіх 

вище згаданих інституцій. Об’єктивна наукова доктрина на яку спирається 
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відповідний процес кодифікації, зможе гарантувати стабільність та сталість 

існування відповідного кодексу. Представництво законодавчої та 

виконавчої влади, що буде гарантувати досягнення балансу інтересів цих 

гілок влади, забезпечить доцільність тривалого використання саме чинної 

редакції кодексу. Корегування змін редакції цього акту на підставі 

врахування судової практики, зможе забезпечити уникнення колізійного 

характеру норм.   

21. Кодекс набуває застарілий характер тоді, коли сукупність норм, 

які він об’єднує не виконують функцій, які складають конструкцію 

механізму, що надає правове оформлення динаміці галузевого різновиду 

суспільних відносин. Певним чином гальмування процесу старіння кодексу, 

народження підстав, що вимагають його зміну, пов’язується із тлумаченням 

норм суб’єктами, які наділені відповідними повноваженнями. Дуже часто, в 

цій ситуації, акцент робиться на застосуванні судової практики, коли 

законодавча норма чітко не виражає природу явища.  

22. Існує проблема на межі подібного галузевого регулювання 

виникає при порівнянні співвідношення норм Податкового кодексу України 

та Закону України «Про запобігання корупції». Останній пов’язує обов’язок 

щодо декларування доходу з випадком, коли суб’єкт декларування отримує 

дохід. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а 

саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, 

яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних 

осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк 

з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку 

зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.  Тобто, йдеться не 

про нарахований дохід, а про отриманий.  Але, при характеристиці доходу є  

принципова різниця між доходом нарахованим та доходом отриманим. 

Якщо виходити з того, що права володіння,  розпорядження та 

використання, виникають лише після отриманні доходу, то треба визнати, 

що лише в такому випадку виявляється юридичний факт, який породжує 
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обов’язок декларування. У випадку нарахованого доходу – цього не буде. 

Більш того, розбіжність між одним і тим же, але  нарахованим та отриманим 

доходом може породжувати різні правові наслідки. Так, нарахований дохід 

включає в себе і всі обов’язкові платежі, які будуть стягнені з платника 

(податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і т.д.), тоді, як отриманий 

дохід виражає фактично чистий дохід платника, дохід, яким він може 

розпоряджатися. Перевищення межі доходу, що породжує обов’язок з 

кредитування, може стосуватись першого(нарахованого доходу),тоді, як 

отриманий дохід не перевищить 50 прожиткових мінімумів. Саме тому, 

обов’язок декларування треба пов’язувати виключно з останнім різновидом 

доходів.  

23. Засадами певної конфліктної поміркованості на межі окремих 

публічно-правових галузей є те, що вони здійснюють однотипний правовий 

вплив. Так, і податкове регулювання, і адміністративно-правове 

здійснюються на підставі використання імперативного методу, що 

забезпечує єдність підходів в сукупності заходів впливу. Колізії на межі 

приватного та публічного регулювання не лише пов’язуються із 

різнотипними галузевими неспівпадіннями в упорядкуванні суспільних 

відносин, але і, передбачають застосування різних підходів щодо 

застосування засобів упорядкування поведінки суб’єктів. Тобто, така 

колізія, передбачає дуже суперечливе протистояння норм публічного та 

приватного права, конфліктне співвідношення норм, що регулюють 

відносини між учасниками шляхом методу владного підкорення та норм, 

реалізація яких гарантується та здійснюється диспозитивним методом .  

24. У Господарському кодексі України є окрема ст. 17 «Податки в 

механізмі державного регулювання господарської діяльності». Якого-

небудь суттєвого регламентаційного наповнення вона не містить. Ця стаття 

сформована із низки декларативних положень або ж приписів, які змістовно 

дублюють загальні положення податкового законодавства. Ключовим в 

даному випадку залишається наступне питання: які цілі переслідував 
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законодавець закріплюючи таку норму в Господарському кодексі України? 

На наше переконання, ст. 17 Господарського кодексу України позбавлена 

якого-небудь регламентаційного наповнення та є зайвою в системі 

господарського права. Фактично, існування ст. 17 Господарського кодексу 

України є порушенням правил кодифікаційної техніки. 

25. Реформування кодифікованого акту має відбивати узгодженість 

реформаційних процесів, які стосуються двох систем. По-перше, податкової 

системи, як сукупності податків та зборів на врегулювання відносин щодо 

сплати яких як раз і спрямовуються норми Податкового кодексу України. 

По-друге, системи податково-правових норм, які відображають системність 

законодавства, що регулює податкові відносини.  

26. Аналіз проектів податкових кодексів, які підготовлені 

міжнародними експертами дозволяє виділити декілька умов:  а) предметна 

система законодавства не зводиться до одного кодифікованого акту, а більш 

детально формує ієрархію законодавчих актів в податковому чи 

бюджетному регулюванні; б) треба дуже обережно підходити до намагання 

закріпити протекціоністські тенденції, баланс захисту національного 

виробника, активізації інвестиційних процесів в національну економіку не 

може здійснюватися без активного залучення інвестицій із-за меж країни; в) 

збалансоване використання конструкцій преференцій на межі бюджетно-

податкового регулювання, коли  перспективним можу бути взагалі 

мінімізація або відмова від податкових пільг, формування таких режимів, 

коли оподаткування реалізується без будь-яких преференцій, а на зміну 

пільгам приходить цільове бюджетне фінансування пільгових категорій 

платників; г) кодифікація в бюджетній та податковій сфері має спиратися на 

вихідні засади, які встановлюють устрій держави, співвідношення 

адміністративно-територіальних одиниць, що до неї входять.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі комплексний аналіз теоретичних положень, 

норм національного та міжнародного законодавства, практики їх 

застосування призвело до вирішення комплексу наукових проблем, які 

визначають зміст, генезу та форми кодифікації фінансового законодавства, 

особливості її в умовах систематизації фінансового законодавства в цілому. 

На підставі цього сформульовано низку наукових положень та висновків, 

які відрізняються новизною, удосконалюють окремі доктринальні 

положення, норми чинного законодавства, та спрямовуються на досягнення 

мети дослідження. Серед них основними є:  

1. Констатовано, що спрямованість впливу системи фінансового 

законодавства відображає предмет фінансово-правового регулювання, що 

зумовлює декілька важливих акцентів. По-перше, через предмет фінансово-

правового регулювання має встановлюватися певна межа, що гарантує 

цілісність та однорідність впливу системи фінансових законодавчих актів. 

По-друге, через предметність фінансово-правової галузі повинен 

забезпечуватися баланс фінансово-правового впливу з іншими галузями у 

прийнятті комплексних законодавчих актів. По-третє, предмет фінансового 

права має гарантувати як цілісність, так і структурованість і галузі права, і 

системи законодавства. Якщо система фінансового права передбачає 

підсумок об’єктивної правотворчої діяльності, то систематизація 

фінансового законодавства виражає реалізацію певних практичних завдань 

та є суб’єктивним процесом. 

2. Охарактеризовано систематизацію фінансового законодавства, яка 

передбачає не лише вплив і корегування норм фінансових законів або 

фінансових підзаконних актів, а й уточнення, деталізацію, узгодження норм 

актів, які прямо чи опосередковано впливають на регулювання публічних 

фінансових відносин. При цьому таке узгодження може мати два зустрічні 

напрями. З одного боку, норма нефінансового законодавчого акта системно 

впливає на регулювання публічних фінансових відносин, що має 
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враховувати реформування фінансового законодавства (ідеться насамперед 

про конституційні норми). З іншого боку, норми фінансових законодавчих 

актів, використовуючи бланкетні посилання на інші галузеві акти, повинні 

встановлювати той орієнтир і мету, для реалізації яких має відбуватися 

трансформація як системи фінансового законодавства, так і законодавчих 

актів, що перебувають на межі з ним. 

3. Встановлено, що вихід процесів суспільного розвитку на 

наддержавний рівень об’єктивно зумовлює вплив на стан системи 

фінансового законодавства міжнародного права. Це зумовлюється активним 

впливом норм, які знайшли відображення й визнання на міждержавному 

рівні та сприяють поглибленню взаємодії між державами. Загальновизнані 

принципи та норми міжнародних договорів є традиційним складником 

правової системи України. Це зрозуміло, коли йдеться про врахування 

положень міжнародних договорів. Таке конституційне положення 

деталізується у відповідних інституційних і підгалузевих законодавчих 

актах. Міжнародний договір не лише є складовою частиною системи 

фінансового законодавства, а й має вищу юридичну силу порівняно з 

національним податковим законом. Натомість бюджетне законодавство 

регулює цю проблему інакше, а саме встановлює вимогу про те, що 

міжнародний договір має бути узгоджений із бюджетним законом 

одночасно під час ратифікації. Перевага в цьому випадку не може бути 

традиційною, оскільки бюджетним законом фактично гарантуються 

фінансові засади існування держави, державний суверенітет. 

4. У результаті аналізу стану та перспектив удосконалення системи 

фінансового законодавства охарактеризовано декілька найбільш ефективних 

напрямів діяльності як на стадії законотворчості, так і під час застосування 

норм фінансового законодавства, зокрема: 1) реалізацію концепції 

децентралізації; 2) чітке розмежування змісту повноважень між органами 

державної влади, суб’єктів владних повноважень; 3) розроблення та 

прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти»; 4) чітке 
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законодавче розмежування матеріального та процедурного в закріпленні 

змісту фінансових законодавчих норм; 5) з’ясування колізій і пробілів у 

фінансовому законодавстві та їх подолання; 6) розмежування сфер 

регулювання різними законодавчими актами; 7) формування й 

використання ефективного, зрозумілого категоріального апарату, глосарію.  

5. Виявлено форми, у яких знаходить своє відображення складна 

конструкція процесу систематизації фінансового законодавства, зокрема: 

а) облік нормативних актів, які становлять систему фінансового 

законодавства (означає збір державними органами, місцевими органами, 

суб’єктами владних повноважень та іншими учасниками фінансово-

правових відносин чинних нормативно-правових актів, розташування їх за 

певними принципами або підходами у збірниках, обробку для спрощення 

користування надалі); б) інкорпорацію фінансового законодавства 

(характеризується підготовкою та виданням різний збірок законодавчих 

актів, що систематизовані в певному порядку); в) консолідацію фінансового 

законодавства (передбачає виділення єдиної предметної ознаки, на підставі 

якої здійснюється об’єднання фінансових законодавчих актів, що 

регулюють окремий аспект предметних відносин фінансово-правової 

галузі); г) кодифікацію фінансового законодавства (визначається як 

принципова зміна чинної сукупності законодавчих норм, яка передбачає 

об’єднання шляхом укрупнення фінансово-правових норм). 

6. Обґрунтовано, що з’ясування природи кодифікації, особливостей 

цього динамічного аспекту та появи кодифікованих актів не може 

відбуватися без відповідного погляду на це явище й аналізу його розвитку в 

історичній перспективі. Сучасний погляд на характер кодифікаційних 

процесів пов’язується загалом із визначенням їх як певної форми 

приведення в єдину узгоджену систему певної сукупності правових норм. 

Це може відбуватися шляхом як об’єднання правових норм різних актів, так 

і принципового структурування й доповнення відповідних джерел. Метою 

кодифікації в таких умовах є боротьба з правовою невизначеністю, 



379 

подолання колізій і суперечностей між усією масою нормативного 

матеріалу. Саме тому метою кодифікації може бути як змістове, так і 

формальне перетворення певної сукупності правових норм, що відбувається 

шляхом корегування чинних кодифікованих актів або появи нових.  

7. Констатовано, що кодифікація є специфічною діяльністю чітко 

визначених суб’єктів, яка спрямовується на спеціальний об’єкт. Об’єктом є 

чинна система відповідного галузевого законодавства, що включає лише 

такі фінансово-нормативні акти, які відповідають двом умовам: а) вони 

прийняті у встановленому порядку, відповідно до законодавчо визначених 

процедур; б) вони набули чинності, що із цього моменту зумовлює для їх 

учасників як відповідні повноваження, так і права й обов’язки. 

Специфічність діяльності характеризується як виключними можливостями 

(повноваженнями) суб’єктів, що належать до групи законотворців, так і 

чітко формалізованими їх процедурними можливостями здійснювати таку 

діяльність. Більшість дослідників доходять висновку про те, що за 

підсумками проведення кодифікації не просто здійснюється зміна 

законодавства, а створюється новий закон, виробляються нові норми, хоча й 

на підставі врахування існуючих тенденцій правового регулювання. 

8. З’ясовано співвідношення публічного та приватного інтересів в 

аспекті фінансових відносин, де превалюючим прийнято вважати публічний 

інтерес. Найбільший ступінь антагонізму публічного та приватного 

інтересів простежується у сфері оподаткування. Такий підхід зумовлюється 

тим, що саме в податковій сфері публічний інтерес переслідує мету 

належної акумуляції надходжень від сплати податків і зборів, тоді як 

приватний інтерес полягає в максимальній оптимізації податкових 

зобов’язань, яка часто межує з протиправною поведінкою платника 

податків. Досягнення балансу публічного та приватного інтересів має 

забезпечуватися за посередництва таких заходів: а) належного 

конструювання нормативно-правових приписів, які перешкоджатимуть 

можливості зловживань із боку як владної, так і правозобов’язаної сторони 
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податкових відносин; б) продуманої фіскальної політики, за якої 

контролюючі органи не чинитимуть необґрунтований тиск на платників 

податків; в) прогнозованості правозастосовної практики та відсутності 

вибіркових підходів у ставленні до платників податків. 

9. Констатовано, що галузева чи підгалузева однорідність, яка 

гарантується притаманними цій сукупності правових норм методами 

правового регулювання, виключає поєднання в єдиній правовій конструкції 

диспозитивних та імперативних засобів впливу на поведінку учасників 

відносин. У цих умовах складно характеризувати кодифікований акт як 

комплексний. Якщо виходити з його всеосяжності та саме із цим 

пов’язувати критерій комплексності, то таку характеристику ще можна 

допустити. Однак комплексність у праві характеризує не системне 

охоплення та масив законодавчих норм, а об’єднання двох протилежних 

методів правового регулювання. Кодекс, який перебуває на чолі галузевої 

чи підгалузевої системи законодавства, характеризується принциповими 

критеріями, що поєднують однорідну сукупність правових норм, яка 

структурується в підгалузь або галузь. Саме тому кодифікований акт має 

уособлювати єдність у підході до обрання методів упорядкування поведінки 

учасників відносин та акцентувати увагу на галузевій чи підгалузевій 

природі, а не комплексному впорядкуванні відносин. 

10. Розкрито й охарактеризовано принципи кодифікації, зокрема такі: 

1) своєчасність (виражає узгодження розвитку суспільних відносин із 

необхідністю проведення кодифікаційних процесів); 2) стабільність 

(існування кодифікованих норм має гарантувати підстави об’єктивного 

застосування їх упродовж відносно тривалого часу); 3) повноту (передбачає 

врахування двох аспектів реалізації процесу систематизації); 4) єдину 

спрямованість (зумовлює реалізацію основної мети процесу кодифікації, що 

має охопити весь регулятивний комплекс, об’єднаний предметом правового 

регулювання); 5) системність (зумовлює як зовнішнє, так і внутрішнє 

впорядкування сукупності правових норм); 6) обсяг процесу кодифікації 
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(передбачає декілька аспектів реалізації цієї форми систематизації 

законодавства); 7) доповнення чи зміну (здійснюється за рахунок виявлених 

у ході реалізації інших форм систематизації прогалин і колізій, відсутності в 

чинному законодавстві норм, завдяки яким можна було би сформовати 

збалансовану конструкцію впливу на регулювання предметних відносин).  

11. Доведено, що кодифікація є такою формою правотворчості, в 

умовах якої узагальнення чинного регулювання об’єктивно доповнюється  

встановленням нових норм, що відображають реальний стан існуючих 

предметних суспільних відносин. У результаті кодифікації як форми 

вдосконалення законодавства фактично з’являється новий системний 

законодавчий акт, який характеризується низкою рис: 1) містить норми, що 

спрямовані на регулювання найбільш важливих предметних відносин; 2) є 

зведеним актом, який системно та узгоджено пов’язує в єдину сукупність 

норми, що впливають на регулювання відповідної сфери суспільних 

відносин; 3) характеризується тривалим періодом дії; 4) сфера впливу норм, 

які об’єднуються в кодексі, залежить від структурування системи 

законодавства, зокрема й галузевого; 5) має значний обсяг, який зумовлює 

складну структуру (поділ на частини, розділи, глави). 

12. Здійснено диференціацію приписів, що регулюють кодифікаційні 

процеси в сенсі фінансово-правового регулювання (на основі норм ст. 92 

Конституції України): 1) підгалузеві або інституційні фінансово-правові 

аспекти, що регулюють спрямованість фінансово-правового впливу на 

предметні суспільні відносини (Державний бюджет України та бюджетна 

система України, система оподаткування, податки та збори); 2) загальні 

галузеві фінансово-правові аспекти регулювання (засади створення й 

функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного 

ринків, статус національної валюти та статус іноземних валют на території 

України, порядок утворення й погашення державного внутрішнього та 

зовнішнього боргу, порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх 
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види й типи); 3) особливості регулювання, що стосується обігу публічних 

грошових коштів, проте здійснюється на межі з іншими галузями права.  

13. Виокремлено шляхи корегування нормативного матеріалу в 

кодифікованих актах, а саме: а) зміну норм чинного кодексу (ідеться про 

подолання колізій, які не мають принципового, системного характеру; це 

можуть бути незначні суперечності, які не були передбачені під час 

прийняття першої редакції акта або з’явилися через певний проміжок часу 

та змінили окремі деталі законодавчого регулювання); б) прийняття нової 

редакції кодексу (зумовлюється необхідністю системної зміни 

кодифікованого акта; зазвичай ці заходи відбуваються через досить 

тривалий час з огляду на те, що кодифікація у фінансовому законодавстві 

відбувається за підгалузевими напрямами); в) прийняття принципово нового 

кодифікованого акта (характеризує таке реформування нормативного 

матеріалу, яке свідчить про необхідність надання законодавчої, 

кодифікаційної форми, упорядкування відносин, що виявилися принципово 

новими та не підпадали під змістовне нормативне регулювання до цього 

моменту). 

14. Диференційовано вузький і широкий підходи до загальних засад 

формування термінологічного апарату, що сформувалися в Україні. 

Прикладом вузького підходу є ст. 2 Бюджетного кодексу України, яка 

визначає основні положення та закріплює виключно категорії, що пов’язані 

з бюджетно-правовим регулюванням. Поширений підхід до закріплення 

термінологічного апарату продемонстрований у ст. 14 Податкового кодексу 

України, де до певної «абетки» податкового регулювання включені як 

виключно податково-правові поняття, так і поняття, які визначаються в 

інших галузевих актах. 

15. Встановлено, що Бюджетний кодекс України побудований на 

матеріальних засадах до структурування розділів. Принциповим моментом 

у сенсі фінансово-правового регулювання є саме гарантування відповідної 

динаміки руху публічних коштів. Фінансове право як предмет регулювання 
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гарантує забезпечення послідовної передачі коштів з однієї стадії публічної 

фінансової діяльності на іншу. І в цьому сенсі гарантування відповідних 

процедур руху публічних коштів, забезпечення своєчасного закінчення 

однієї стадії фінансової діяльності та початок у ту ж мить наступної стадії є 

невід’ємним елементом у визначенні та характеристиці предмета 

фінансового права. 

16. Охарактеризовано структурування розділів Бюджетного кодексу 

України. Законодавець чітко структурує законодавчі норми на такі групи: 

а) норми, що стосуються централізованого фонду публічних коштів 

держави (розділ II «Державний бюджет України»); б) сукупність норм, 

метою впливу яких є кошти територіальних громад (розділ III «Місцеві 

бюджети»); в) норми, що стосуються регулювання відносин між різними 

ланками бюджетної системи (розділ IV «Міжбюджетні відносини»); 

г) бюджетно-правові норми стосовно закріплення повноважень суб’єктів 

контролю, відповідальності та заходів впливу за порушення бюджетного 

законодавства (розділ V «Контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства та відповідальність за порушення бюджетного 

законодавства»). Чинна структура Бюджетного кодексу України орієнтована 

на структурування цього кодифікованого акта шляхом акцентування уваги 

на матеріальній природі бюджетних відносин. Справді, з огляду на назви та 

структурування розділів Бюджетного кодексу України, правовий вплив 

спрямовується на регулювання таких конструкцій, як бюджетні системи 

(розділ 1), державний бюджет України (розділ 2), місцеві бюджети (розділ 

3). Тобто законодавчі норми згруповані за принципом з’ясування сутності 

та деталізації матеріальних конструкцій (бюджетної системи як сукупності 

різних типів бюджетів, державного бюджету України як централізованого 

державного грошового фонду, місцевих бюджетів як централізованих 

фондів і коштів територіальних громад). 

17. Доведено неможливість зведення податкового законодавства 

України виключно до норм Податкового кодексу України. Виключне 
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повноваження щодо регулювання загальнодержавних податків і зборів 

закріплене за Верховною Радою України та здійснюється за рахунок норм, 

що містяться в Податковому кодексі України. Натомість регулювання 

податкових відносин щодо справляння місцевих податків і зборів 

відбувається по-іншому: повноваження щодо їх введення, зміни та 

припинення належать місцевим радам. Це означає, що виникнення 

податкового обов’язку стосовно окремого місцевого податку чи збору може 

відбутися лише після прийняття місцевою радою відповідного рішення. 

Водночас Податковим кодексом України встановлено й певні межі 

нормотворчості місцевих рад. Регулюванню місцевих податків і зборів 

присвячено окремий розділ цього кодифікованого акта. Тобто законодавець 

пропонує певну схему, алгоритм визначення та запровадження елементів 

механізму місцевого податку чи збору, який має бути відображений у 

нормах рішення місцевої ради. 
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244. Рогач О. Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України. 
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потреби, обґрунтованість, кон’юнктурність. Право України. 2009. № 8. С. 62–
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