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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. 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. 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 
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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. 

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). 

Мета та задачі дисертаційної роботи. Мета роботи полягає у здійсненні 

системного науково-практичного дослідження кодифікації фінансового 
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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 задачі: 

 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; 

 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. 
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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 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 

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-
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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 

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»; 
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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; 

 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 

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; 
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 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 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 
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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 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; 

 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 
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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 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 
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державного суверенітету» (м. Харків, 2009 р.); «Юридична наука і методологія 

викладання юридичних дисциплін в умовах реформування системи вищої 

освіти» (м. Ростов-на-Дону, 2008 р.); «Від громадянського суспільства – до 

правової держави» (м. Харків, 2009 р.); «Системоутворюючі категорії у 

фінансовому праві: стан і перспективи трансформації» (м. Харків, 2010 р.); «Від 

громадянського суспільства – до правової держави» (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.); «Збірник матеріалів науково-практичних 

заходів Науково-дослідного інституту фінансового права» (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 в 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. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які включають 12 підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертаційної роботи – 422 сторінки, з них основного 

тексту – 367 сторінок. Список використаних джерел налічує 329 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначається 

зв’язок дисертації з науковими планами та програмами, зазначається мета й 

завдання, методологія дослідження, новизна та практичне значення результатів, 

які отримані за його підсумками, визначається особистий внесок здобувача 

щодо їх отримання та наводяться відомості про апробацію результатів. 

У розділі 1 «Система фінансового законодавства як об’єкт реалізації 

систематизації законодавства», що містить два підрозділи, на основі 

фундаментальних теоретико-правових конструкцій здійснено аналіз стану 

фінансового законодавства, досліджено співвідношення та впорядкування його 

складників, визначено особливості процесу систематизації фінансового 

законодавства, його об’єктивні підстави й форми. 
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У підрозділі 1.1 «Нормативно-правові акти, які регулюють обіг публічних 

грошових коштів» з’ясовано характер структурування системи фінансового 

законодавства та напрями його вдосконалення. 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 

має 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, і системи 

законодавства. 

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, оскільки згідно 

зі ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. 

Під час аналізу природи указів Президента України та їх місця в системі 

фінансового законодавства обов’язково необхідно мати на увазі декілька 

обставин, які здебільшого збігаються. По-перше, зміст і сфера регулювання цих 

актів мають чітко відображати належні повноваження Президента України. По-

друге, укази Президента України не можуть суперечити законам, що певним 

чином обмежує сферу нормотворчості Президента України, оскільки укази не 

можуть вийти на рівень узагальнення та значущості відносин, які врегульовані 

законом. Певним запобіжником цього є припис ч. 2 ст. 92 Конституції України, 

що встановлює сукупність тих відносин, які можуть регулюватися виключно 

законом. З огляду на зміст цього припису Президент України позбавлений 

можливості реалізовувати свої повноваження щодо прийняття указів із цих же 

питань. 

Аргументовано, що в системі підзаконних актів фінансового законодавства 

акти Кабінету Міністрів України посідають специфічне місце. З одного боку, їх 

положення мають узгоджуватися з нормами інших актів, які за юридичною 

силою є вищими за них (це, зокрема, закони України, постанови Верховної 

Ради України, укази Президента України). З іншого боку, повноваження 

Кабінету Міністрів України вимагають і забезпечують оперативний вплив на 

відносини, що входять до сфери обігу публічних фінансів. У цих умовах 

прийняття Кабінетом Міністрів України постанов і розпоряджень має бути 

більш оперативним порівняно з процедурами появи норм законів. Акти 

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

значущі і стабільні відносини. Закони не можуть врахувати особливості, 

нюанси впливу на обіг публічних фінансів, які, власне, і забезпечуються 

нормами актів органів виконавчої влади. 

З’ясовано, що 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. Принциповий розподіл цієї компетенції має пов’язуватися 

зі стадією публічної фінансової діяльності, з якою пов’язується зміст 

повноважень відповідного органу. Так, стадія формування публічних коштів 

забезпечується прийняттям та реалізацією насамперед актів податкових і 

митних органів, стадія розподілу – актів державного казначейства, стадія 

витрачання – актів органів державного аудиту. 

У підрозділі 1.2 «Систематизація фінансового законодавства та її форми» 

досліджено зміст і форми систематизації законодавчих актів, які регулюють 

обіг публічних коштів. Зазначається, що період балансування складу та 

співвідношення актів фінансового законодавства зазвичай триває не досить 

довго. Реалізація систематизації в таких умовах передбачає три варіанти: 

1) редагування та 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 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. Важливим у характеристиці процесу систематизації є погляд на часові 

межі або критерії його здійснення. Окремі фінансово-правові акти обмежують 

нормативний вплив на суспільні відносини. Найчастіше це робиться через таку 

конструкцію, як період. З огляду на динамічність фінансово-правових відносин 

та процедурні аспекти регулювання обігу публічних грошових коштів ці 

аспекти врегулювання об’єктивно притаманні всім розділам фінансового 

законодавства. 

Звернено увагу на складну конструкцію процесу систематизації фінансового 

законодавства, яка знаходить своє відображення в декількох формах: 1) обліку 

нормативних актів, що становлять систему фінансового законодавства, який 

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 чи 

підходами у збірниках та обробку для спрощення користування надалі; 

2) інкорпорації фінансового законодавства, що характеризується підготовкою й 

виданням різних збірок законодавчих актів, які систематизовані в певному 

порядку (алфавітному, хронологічному, системно-предметному), гарантують 

регулювання обігу публічних грошових коштів та орієнтовані на застосування 
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широкого кола учасників відносин; різноманітність мети й форм інкорпорації 

зумовлює низку підходів до класифікації її форм, на підставі чого можна 

зробити висновок щодо складної конструкції цього явища та диференціювати її 

на види (залежно від суб’єкта, який здійснює інкорпорацію, та юридичної сили 

актів, за характером викладу матеріалу, за обсягом нормативного матеріалу, за 

методом обробки); 3) консолідації фінансового законодавства, яка передбачає 

виділення єдиної предметної ознаки, на підставі якої здійснюється об’єднання 

фінансових законодавчих актів, що регулюють окремий аспект (підгалузевий 

чи інституційний) предметних відносин фінансово-правової галузі; 

4) кодифікації фінансового законодавства, що визначається як принципова 

зміна чинної сукупності законодавчих норм, яка передбачає об’єднання шляхом 

укрупнення фінансово-правових норм тих актів, які виправдали своє 

застосування та чітко відображають адекватність законодавчого впливу на 

певний різновид суспільних відносин, і нових законодавчих приписів, які 

законодавство не містило раніше. 

У розділі 2 «Зміст, засоби та динаміка кодифікації фінансового 

законодавства», який складається із чотирьох підрозділів, досліджується 

ґенеза процесу кодифікації, виокремлюються її особливості як форми 

систематизації фінансового законодавства, техніка та циклічність цього 

процесу. 

У підрозділі 2.1 «Ґенеза розуміння та регулювання процесу кодифікації» 

особлива увага приділяється розвитку кодифікаційних процесів із моменту 

появи необхідності в удосконаленні чинного законодавства до сучасного 

періоду. Витоки кодифікаційних процесів навряд чи можна пов’язувати з 

корегуванням масиву нормативно-правових приписів. 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 

групування таких норм). Натомість у широкому розумінні кодифікація 

передбачає узгодження як усього масиву соціальних регуляторів, так і мети їх 

впливу на поведінку учасників відносин. 

Зазначено, що найдосконалішим кодифікованим актом за часів римського 

етапу розвитку кодифікації стали Дигести Юстиніана, що були підготовлені у 

Візантії в VI ст. Вони включали твори класиків із цивільного права, твори 

класиків, що були присвячені преторському едикту, твори Папініана та інших 

діячів, що не увійшли до перших двох частин. Цей акт став основою також для 

останньої спроби кодифікації за часів Римської імперії, що знайшла 

відображення в так званих Василиках і була розпочата при візантійському 

імператорові Василі I Македонянину, а завершена його спадкоємцем Левом VI 

Мудрим. 

Визначено ознаки кодифікації в середні віки, епохи Відродження та 

Просвітництва, що охоплює матеріал, який стосується особливостей змістової 

характеристики кодифікаційних процесів того часу, зокрема: а) принциповою 

умовою кодифікації є централізація влади, необхідність появи й існування 
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збалансованої сукупності законодавчих норм для управління поведінкою 

значної кількості осіб; б) процеси кодифікації стосувалися виключно норм 

релігійного права; в) зміст кодифікованих актів орієнтувався на охоплення 

кодифікаційними процесами не окремої галузі права, а всього національного 

права; г) кодекси XII–XVIII ст. характеризувалися дуже слабкою 

систематизацією матеріалів, відрізнялися казуїстичністю, умовністю та 

приблизністю формулювання норм. 

У дослідженні процесів кодифікації в XIX–XX ст. увагу зосереджено на 

суттєвих особливостях, які були пов’язані з повторною кодифікацією. 90-ті рр. 

ХХ ст. характеризуються певними особливостями, що виражають підходи до 

процесів кодифікації, зокрема: а) кодекси поєднують дві частини: сукупність 

законодавчих норм і 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 матеріального припису, а й специфічну процедуру набуття 

чинності самим кодифікованим актом; б) зберігається принцип «безперервної 

кодифікації». 

У підрозділі 2.2 «Кодифікація як форма систематизації фінансового 

законодавства» підкреслюється, що кодифікація є специфічною діяльністю 

чітко визначених суб’єктів, яка спрямовується на спеціальний об’єкт – чинну 

систему відповідного галузевого законодавства. Специфічність діяльності 

характеризується як виключними можливостями (повноваженнями) суб’єктів, 

що належать до групи законотворців, так і чітко формалізованими їх 

процедурними можливостями здійснювати таку діяльність. Юридико-технічна 

мета кодифікації охоплює сукупність завдань у процесі кодифікації, які 

зумовлюються основною спрямованістю правового впливу, що виражається в 

соціально-політичних завданнях процесу вдосконалення й реформування 

системи законодавства. 

Акцентовано на необхідності врахування в аналізі раціоналізації, що 

відбувається у процесі кодифікації, можливості її реалізації під впливом як 

об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Об’єктивні підстави, що лежать в 

основі процесу раціоналізації, є її рушійними силами, пов’язані з об’єктивними 

підставами необхідності вдосконалення правової форми, упорядкування 

суспільних відносин. Водночас це не виключає можливість впливу на процес 

раціоналізації суб’єктивних підстав, що віддзеркалюють інтереси окремих 

політичних кіл та не завжди відображають об’єктивні підстави реформування 

законодавства. Досягнення балансу публічного та приватного інтересів має 

забезпечуватися за посередництва таких чинників: а) належного конструювання 

нормативно-правових приписів, що повинні перешкоджати можливості 

зловживань із боку як владної, так і правозобов’язаної сторони 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. 
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У визначенні природи кодифікації досить детально охарактеризовано 

принципи реалізації цього процесу, до яких можна віднести такі: 

1) своєчасність, яка виражає узгодження розвитку суспільних відносин із 

необхідністю проведення кодифікаційних процесів. Своєчасність проведення 

кодифікації об’єктивно пов’язується з необхідністю реалізації цього процесу; 

2) стабільність, згідно з якою існування кодифікованих норм має гарантувати 

підстави об’єктивного застосування їх упродовж відносно тривалого часу; 

3) повноту, що передбачає врахування двох аспектів реалізації процесу 

систематизації. З одного боку, кодифікація повинна охопити всі відносини, що 

є сферою регулювання цього акта, а з іншого – цей процес має вплинути не 

лише безпосередньо на кодекс, а й на всю систему законодавства, у якій 

представлений цей акт; 4) єдину спрямованість, яка зумовлює реалізацію 

основної мети процесу кодифікації, що має охопити весь регулятивний 

комплекс, об’єднаний предметом правового регулювання; 5) системність, що 

зумовлює як зовнішнє, так і внутрішнє впорядкування сукупності правових 

норм. У ході зовнішнього впорядкування для норм кодифікованого акта 

обирається й досягається раціональне та об’єктивне місце в системі норм, які 

становлять цілісну систему галузевого чи підгалузевого законодавства; 6) обсяг 

процесу кодифікації, що передбачає декілька аспектів реалізації цієї форми 

систематизації законодавства: по-перше, має бути визначена система норм 

права, які необхідно переробити та включити до кодифікованого акта; по-друге, 

після визначення системи норм, що підлягають кодифікації, необхідно 

ідентифікувати їх з урахуванням принципових особливостей. Ця ідентифікація 

лежатиме в основі структурування кодексу на розділи, глави тощо; 

7) доповнення чи зміни, що здійснюються за рахунок виявлених у ході 

реалізації інших форм систематизації прогалин і колізій, відсутності в чинному 

законодавстві норм, за рахунок яких можна було би сформувати збалансовану 

конструкцію впливу на регулювання предметних відносин. 

У підрозділі 2.3 «Техніка кодифікації фінансового законодавства» 

багатоаспектність проблем, що пов’язані зі з’ясуванням природи техніки 

кодифікації, пов’язується з вибором принципового підходу як до розуміння, так 

і до реалізації цього процесу. По-перше, технічні аспекти кодифікації можуть 

уособлювати деталізацію концептуальних теоретичних конструкцій, що 

набувають форми системної організації правових норм, які й об’єднуються в 

кодифікованому акті. По-друге, кодифікаційні процеси можуть бути реалізовані 

емпіричним шляхом через узагальнення певних практичних надбань і залучені 

як кодифікаційні орієнтири певних життєвих випадків та обставин. 

Встановлено, 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 стабільністю як змісту, так і дії. Цей 

акт (найчастіше кодекс) характеризується низкою рис, а саме: 1) містить норми, 
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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 як системи законодавства 

загалом, так і системи галузевого законодавства; 5) має значний обсяг, що 

зумовлює складну структуру (поділ на частини, розділи, глави). 

З’ясовано, що залежно від методу, яким здійснюється процес кодифікації, 

концептуальні зміни відповідного галузевого законодавства можуть набувати 

форм кодифікації-компіляції та кодифікації-реформи. У першому випадку 

йдеться про систематизацію чинних законодавчих норм шляхом їх акумуляції 

та розташування в певному логічному порядку, при цьому змістовної 

трансформації законодавчі норми не набувають. За кодифікації-реформи не 

лише змінюється формальний аспект чинної системи законодавства, а й 

відбувається змістовне її перетворення. Збалансоване використання компіляції 

та реформи формує об’єктивні підстави для досягнення правової визначеності. 

У цих умовах компіляція дає змогу підійти до визначення проблемних питань, 

напрямів, що вимагають реформування, а вже на стадії кодифікації-реформи 

можна обрати й досягти найдосконалішої форми законодавчого припису. 

У підрозділі 2.4 «Циклічність процесу кодифікації фінансового 

законодавства» охарактеризовано динаміку етапів процесу кодифікації. Аналіз 

передумов кодифікації та розроблення кодифікованого акта для регулювання 

публічних фінансових відносин передбачає висвітлення перспектив 

нормативного відображення політичної волі на окремих етапах розвитку, що 

може забезпечити розвиток процесів кодифікації у трьох напрямах. По-перше, 

це може бути більш-менш детальне запозичення існуючого 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, що не матиме аналогів. По-третє, 

процес кодифікації може набути форми як певний варіант поєднання двох 

попередніх. Навряд чи в сучасних умовах регулювання сучасних відносин, 

зокрема й фінансових, є приклади відносин, які зовсім не врегульовані в жодній 

державі. Не варто відмовлятися від тих форм нормативного регулювання, які 

вже позитивно проявили себе в законодавстві інших держав. Водночас 

запозичення законодавчого матеріалу має відбивати й специфічні умови, що 

характеризують саме українську державу, її адміністративно-територіальну 

побудову та є принциповими важелями в разі закріплення законодавчих 

конструкцій щодо впорядкування руху публічно-грошових коштів. 

Обґрунтовано, що поява принципових суперечностей норм кодифікованого 

акта в регулюванні публічних фінансових відносин виходить із того, що строк 

дії такого документа є одним із показників досконалості законодавчого акта. 

Підставою кризи кодифікованого акта можна вважати значне зростання 

кількості інших нормативно-правових актів, сферою регулювання яких є ті ж 

відносини, на регулювання яких спрямований кодифікований акт. Схожа 
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ситуація є об’єктивною підставою виникнення колізійності й неоднозначності в 

засобах та режимі правового регулювання. Правила кодифікаційної техніки 

ставлять просту й чітку вимогу: положення кодексу не повинні дублюватися в 

інших нормативно-правових актах. Причому таке дублювання не є бажаним ні 

щодо повторного закріплення в законі, ні в копіюванні положень кодексу у 

приписах підзаконних нормативно-правових актів. 

Підкреслюється, що кодифікаційна реформа, принципова зміна змісту 

кодексу можлива або в разі, коли кодекс з’являється вперше, або в разі, коли 

така реформа відображає концептуальне корегування (найчастіше руйнування) 

суспільних відносин, що виражають характер певного етапу розвитку держави. 

Поступова кодифікаційна реформа характеризується декількома позитивними 

аспектами, зокрема: 1) зберігає та гарантує спадкоємність правових засобів 

регулювання; 2) миттєво реагує на законодавче закріплення найбільш 

актуальних аспектів правового регулювання; 3) зберігає баланс розвитку 

суспільних відносин і законодавчого відображення змін цього розвитку; 

4) зменшує до мінімуму період «правового очікування» (появи принципово 

нового кодифікованого акта); 5) гарантує стабільну еволюцію правових форм; 

6) виключає використання випадкових, похідних, перехідних реформ, що 

передують процесу кодифікації в разі прийняття нового кодексу в умовах 

революційних процесів законотворчості. 

Встановлено, що таке корегування нормативного матеріалу може 

здійснюватися такими шляхами: а) зміни норм чинного кодексу; б) прийняття 

нової редакції кодексу; в) прийняття принципово нового кодифікованого акта, 

що 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. 

У розділі 3 «Вихідні засади формування кодифікованого акта, що 

регулює публічні фінансові відносини», що містить чотири підрозділи, 

з’ясовується природа кодифікованого акта, який спрямовується на регулювання 

обігу публічних коштів, визначається його поняття, особливості та наслідки 

наявності чіткого термінологічного апарату, структура і зміст предметних 

кодифікованих актів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття кодексу, регулювання якого спрямоване на 

врегулювання публічних фінансових відносин» досліджуються ознаки кодексу, 

на підставі яких можна виокремити його з усієї системи галузевого 

законодавства, зокрема: 1) посідає найвище місце в ієрархії галузевих чи 

підгалузевих законодавчих актів; 2) є 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 порівняно із 

законодавством, яке було чинним до прийняття кодифікованого акта; 

5) характеризується цілісністю та узгодженістю нормативних приписів; 

6) сприяє впорядкуванню чинного законодавства. 
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Якісний рівень розвитку законодавства, про що свідчить прийняття 

кодифікованого акта, дає підстави констатувати новий рівень стану 

класифікації відповідної галузі. Так, точкою розподілу може бути або інститут, 

або підгалузь. І поява відповідного кодексу повинна свідчити про перехід з 

інституційного рівня регулювання на підгалузевий. Саме так сталося в 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. 

Конструкція кодексу дає змогу поєднати дві суперечливі тенденції: з одного 

боку, інтегрувати норми в єдину систему, а з іншого – забезпечити чітку 

диференціацію норм, яка виражає окремі інституційні чи підгалузеві 

особливості. Зрештою, кодекси сприяють стабільності законодавства за 

рахунок більш сталих приписів, які розраховані на застосування впродовж 

тривалого часу. 

У підрозділі 3.2 «Термінологія кодексів, які регулюють обіг публічних 

грошових коштів» увага акцентується на тому, що використання виключно 

української мови має зумовлювати певні правові наслідки щодо появи 

кодифікованого акта та його використання. Зрозуміло, що в цій ситуації 

йдеться виключно про офіційний бік процесу законотворчості й 

нормозастосування, що не виключає існування та видання кодексів, які 

викладені іншими мовами. Тісно пов’язаним питанням у разі надання 

характеристики кодексу з позиції мови є також питання термінології. На наше 

переконання, це досить складна, системно-структурована проблема. Вона 

повинна враховувати декілька рівнів термінологічних аспектів, їх ієрархію та 

узгоджуваність, зокрема: а) має бути чітко відображене співпадіння з підходами 

до змісту вихідних, системних категорій права загалом (фізична особа, 

юридична особа тощо); б) під час аналізу фінансово-правового регулювання ми 

виходимо з того, що на цей час підстав для існування Фінансового кодексу 

України немає, а процес кодифікації в цій площині суспільних відносин 

відбувається за підгалузевими чи інституційними напрямами (Бюджетний 

кодекс України та Податковий кодекс України); в) не є перспективним 

використання неузгоджуваного термінологічного апарату в окремому 

підгалузевому кодексі, адже в разі регулювання предметних відносин на межі 

застосування кодифікованих актів має бути збережений і єдиний підхід до 

термінологічного апарату; г) відсутність міжгалузевої узгодженості також 

зумовлює низку проблем, складні колізії у визначенні окремих аспектів 

регулювання. 

Варто констатувати наявність двох підходів до загальних засад формування 

термінологічного апарату, що сьогодні сформовані в Україні, – вузького та 

поширеного. Прикладом першого (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 
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включені як виключно податково-правові поняття, так і поняття, які 

визначаються в інших галузевих актах. 

У підрозділі 3.3 «Структура кодексів, що регулюють публічні фінансові 

відносини» досліджено вихідні засади виділення та узгодження частин 

кодифікованого акта в сенсі побудови його цілісної структури. Варто 

зупинитися на проблемі структурування кодексу та звернути увагу на 

доцільність поєднання двох принципів – деталізації і послідовності. Перший із 

них виражає глибину проникнення у проблему регулювання, що 

відображається в ієрархічності структурних частин кодексу, яка може досягати 

п’яти-шести чи навіть більше рівнів (частина – розділ – глава – стаття – пункт – 

підпункт – абзац тощо). Другий принцип формує послідовність у правовому 

регулюванні. Найбільш ефективна конструкція пов’язується, на нашу думку, з 

таким розташуванням нормативного матеріалу, яке відображає покроковий 

шлях від загального до спеціального регулювання. 

Аргументовано, що в основі акумуляції норм у загальній частині та 

виділення сукупності норм особливої частини кодексу може лежати декілька 

підстав: а) узагальненість, коли до загальної частини включаються норми, які 

мають певні родові ознаки, що вимагає їх деталізації, визначення особливостей 

в окремих інститутах особливої частини; б) значущість, що зумовлює 

розташування спочатку норм-принципів, норм-дефініцій, на підставі яких у 

наступних розділах деталізуються конкретні механізми правового 

впорядкування відповідного типу відносин; в) пріоритетність, за якої 

принциповим моментом є процедурна особливість у регулюванні відповідного 

типу відносин. Саме відповідне узгодження, співіснування процедур будує 

пріоритетну конструкцію, розташування відповідної послідовності процедурної 

норми, коли наступну процедуру неможливо застосувати без попередньої. 

У підрозділі 3.4 «Зміст кодифікованих актів, спрямованих на регулювання 

обігу публічних грошових коштів» основна увага приділена змістовій 

характеристиці предметних фінансових кодексів. З огляду на кодифікаційні 

процеси та перспективи розроблення проєктів кодифікованих актів постають 

дві взаємозалежні, проте суперечливі тенденції. З одного боку, здається більш 

зручною й доцільною кодифікація норм галузі, яку можна віднести до 

«молодих». Відносини, які мають регулюватися таким актом, більш логічно 

відразу врегулювати в найбільш зручному й досконалому вигляді – у єдиній та 

узгоджуваній сукупності кодифікованих норм. З іншого боку, постає питання: а 

чи є в цьому випадку потреба в кодифікації як у процесі сутнісного, змістового 

аналізу та перероблення, удосконалення такої сукупності норм? У цьому разі в 

межах «молодих» галузей права ще немає певної кризовості законодавчих 

джерел, яка зумовлює об’єктивну необхідність кодифікації. Тобто для появи 

кодифікованого акта відповідного галузевого чи підгалузевого типу відносини 

в межах «молодої» галузі права повинні «визріти». 

Встановлено, що співвідношення кодексу з іншими складниками системи 

законодавства зумовлює існування декількох принципових моментів. По-

перше, розроблення та прийняття кодексів має відбуватися в такий спосіб, щоб 
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було виключене дублювання норм, виникнення протиріч і колізій між нормами 

різних актів. По-друге, норми законодавчих актів, які регулюють ті ж 

відносини, що й кодекс, повинні виникати лише на підставі делегування цього 

процесу саме кодексом. По-третє, положення підзаконних актів, судових 

рішень, які пройшли певну апробацію впродовж значного часу та довели свою 

об’єктивність і сталість, мають безпосередньо увійти до кодексу. 

Визначено, що зміст кодифікованого акта безпосередньо пов’язується також 

із вибором орієнтації на природу кодифікаційних процесів, а саме з’ясуванню 

відповіді на питання про те, чому віддавати перевагу: узагальненню чи 

деталізації. Узагальнення реалізується через орієнтацію в кодифікаційних 

процесах на загальні принципи як міжгалузевого, так і галузевого характеру. 

При цьому не зовсім просто надати певному принципу чітке нормативне 

вираження, оскільки узагальнення деяких із них наштовхується на ідею 

існування принципів у неписаній формі, яка деталізується низкою джерел права 

та пов’язує в єдину конструкцію всю систему галузевого чи підгалузевого 

законодавства. Доцільним вважаємо закріплення в кодексі загальних принципів 

відповідного галузевого регулювання. Водночас абсолютна їх перевага може 

порушити баланс, що призведе до конфлікту між інтересами учасників 

відносин. 

У розділі 4 «Кодифікація підгалузевого фінансового законодавства», 

який складається з двох підрозділів, досліджується кодифікація підгалузевого 

фінансового законодавства. 

У підрозділі 4.1 «Кодифікація бюджетного законодавства України» 

підкреслюється, що фінансово-правове регулювання на сьогодні здійснюється 

за рахунок двох кодифікованих актів у сфері бюджетних і податкових відносин. 

Основними нормативно-правовими актами, на основі яких формується 

бюджетна система, є 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. Навіть поверховий погляд на структуру Бюджетного 

кодексу України дає змогу дійти висновку, що він побудований на 

матеріальних засадах щодо структурування розділів. 

Визначено, що кодифікація бюджетного законодавства України пішла 

шляхом акцентування на матеріальній природі 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) і державний 

(місцевий) борг (глава 3), бюджетний процес та його учасників (глава 4). Цей 

розділ нагадує саме загальну частину законодавчого акта, яка складається з 

норм, що можуть бути застосовані до кожного аспекту регулювання особливих 

відносин, які деталізуються за тими чи іншими ознаками (тип бюджету, стадія 

бюджетного процесу тощо). Принципово важливий факт, що Бюджетним 

кодексом України не лише встановлюється перелік заходів впливу за 
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порушення бюджетного законодавства, а й закріплюються вимоги до процедур 

їх реалізації. 

Як вихідне доктринальне положення в цій ситуації можна використовувати 

розуміння трьох доктринальних конструкцій: поняття відносин, що 

регулюються Бюджетним кодексом України, бюджету та бюджетного процесу. 

Водночас у закріпленні сфери регулювання Бюджетним кодексом України 

йдеться, на нашу думку, саме про гарантування та дію певних процедур, що 

пов’язані з організацією акумуляції та використанням бюджетних коштів. Через 

визначення бюджетних відносин законодавець виводить на перший план саме 

процедурний аспект бюджетного регулювання, що робить похідним від нього 

матеріальний сенс бюджетного регулювання. 

Констатовано, що процедурний аспект є основним у 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 

закріплені в характеристиці сфери регулювання Бюджетним кодексом України 

у ст. 1, оскільки в обох випадках ідеться про складання, розгляд, затвердження, 

виконання бюджетів та звітування, контроль щодо додержання бюджетного 

законодавства. Таким чином, важливість цього процедурного аспекту 

повторюється у визначенні двох із трьох доктринальних конструкцій, які 

лежать в основі бюджетного регулювання, а саме бюджетних відносин та 

бюджетного процесу. 

У підрозділі 4.2 «Кодифікація податкового законодавства України» 

зазначається, що плинність ефекту визначеності в редакції кодифікаційної 

норми характеризується певною статичністю. Виражається це в уявленні (чи 

сподіванні на це) про те, що у формі кодексу досягнуто ідеальної на цей час 

моделі розуміння й закріплення правової форми регулювання суспільних 

відносин. Тобто йдеться про модель, яка відобразила й увібрала в себе всі зміни 

попереднього періоду та формує правову оболонку суспільних відносин в 

ідеальному вигляді. Цей ефект пов’язаний саме з кардинальними 

реформаторськими змінами в систематизації законодавства, з появою таких 

кодексів, які виражають концептуальні реформаторські підходи. Обов’язково 

необхідно враховувати збалансоване співвідношення еволюційного та 

революційного підходів у цьому сенсі. Використовувати виключно 

еволюційний шлях розвитку податкового регулювання з 90-х рр. ХХ ст. було 

неможливо. Адже принципові засади організації й 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 податкове 

регулювання мало відобразити певну руйнацію соціалістичних засад 

податкових відносин. 

Встановлено, що виключне повноваження щодо регулювання 

загальнодержавних податків і зборів закріплене за Верховною Радою України 
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та здійснюється за рахунок норм, які містяться в Податковому кодексі України. 

Не зовсім так відбувається регулювання податкових відносин щодо справляння 

місцевих податків і зборів. Повноваження щодо їх введення, зміни та 

припинення належить виключно місцевим радам. Це означає, що виникнення 

податкового обов’язку стосовно окремого місцевого податку чи збору може 

з’явитися лише в разі прийняття місцевою радою відповідного рішення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Здійснений у дисертаційній роботі комплексний аналіз теоретичних 

положень, норм національного й міжнародного законодавства та практики їх 

застосування дав змогу вирішити комплекс наукових проблем, які визначають 

зміст, ґенезу та форми кодифікації фінансового законодавства, її особливості в 

умовах систематизації фінансового законодавства загалом. На підставі цього 

сформульовано низку наукових положень і висновків, які відрізняються 

новизною, удосконалюють окремі доктринальні положення, норми чинного 

законодавства та спрямовані на досягнення мети дослідження, зокрема: 

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 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. 
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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 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). 
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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, 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 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 
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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 (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 
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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 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 

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. 
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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 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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Бондаренко І.М. Кодифікація фінансового законодавства в умовах 

гармонізації законодавства України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації здійснено системний аналіз наукових і практичних проблем 

кодифікації фінансового законодавства України на сучасному етапі. 

Проаналізовано стан та склад системи фінансового законодавства, напрями її 

вдосконалення. Охарактеризовано систему фінансового законодавства як 

сукупність законодавчих актів, деталізовано особливості процесу її 
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систематизації, що зумовлюється природою фінансово-правового регулювання. 

З’ясовано об’єктивні підстави реалізації цього процесу та форми 

систематизації. 

Основну увагу в дисертаційному дослідженні приділено аналізу як самого 

процесу кодифікації, так і безпосередньо змісту кодифікованих актів, що 

спрямовані на регулювання публічних фінансових відносин. Принциповим 

моментом у з’ясуванні ознак кодифікації в цій сфері є характеристика ґенези 

кодифікації, що надана шляхом аналізу кодифікаційних процесів у країнах 

стародавнього світу, за часів середніх віків, епох Відродження й Просвітництва 

та в ХІХ–ХХ ст. Визначення особливостей процесу кодифікації фінансового 

законодавства робиться в порівняльному аспекті під час з’ясування загальних і 

специфічних рис з іншими формами систематизації законодавства. З’ясування 

природи кодифікації передбачає аналіз техніки кодифікації фінансового 

законодавства та циклічності цього процесу. Саме із цих позицій досліджується 

поява передумов кодифікації та розроблення кодифікованого акта для 

регулювання публічних фінансових відносин; чинність кодексу, що регулює 

публічні фінансові відносин; поява принципових суперечностей норм 

кодифікованого акта у процесі регулювання публічних фінансових відносин; 

реформування кодифікованого акта, який регулює публічні фінансові 

відносини. 

Окрема увага приділяється з’ясуванню природи, характеру та змісту 

результату процесу кодифікації фінансового законодавства – кодексу. Робиться 

обґрунтований висновок щодо неможливості прийняття Фінансового кодексу 

України. Аналіз характеру кодексів в упорядкуванні публічних фінансових 

відносин пов’язується з наявністю та реформуванням підгалузевих фінансових 

кодифікованих актів (Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу 

України). Дослідження передумов появи цих актів спирається на принциповий 

момент характеристики їх термінологічного апарату, що має гарантувати як 

влучність та точність змісту нормативних приписів, так і підстави й можливості 

зрозумілого, ефективного застосування фінансово-правових норм. Зміст 

фінансових кодексів зумовлює також детальний обґрунтований підхід до 

визначення їх структури. 

Ключові слова: Бюджетний кодекс України, кодифікація бюджетного 

законодавства, кодифікація податкового законодавства, Податковий кодекс 

України, система фінансового права, систематизація фінансового 

законодавства. 

 

Бондаренко И.Н. Кодификация финансового законодательства в 
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В диссертации осуществлен системный анализ научных и практических 

проблем кодификации налогового законодательства Украины на современном 

этапе. Проанализировано состояние и состав системы финансового 

законодательства, направления ее совершенствования. Охарактеризована 

система финансового законодательства как совокупность законодательных 

актов, детализированы особенности процесса ее систематизации, что 

обусловлено природой финансово-правового регулирования. Выяснены 

объективные основания реализации этого процесса и формы систематизации на 

основании детализации предмета финансово-правового регулирования. При 

характеристике форм систематизации финансового законодательства 

анализируются процессы учета, инкорпорации, консолидации и кодификации. 

Обосновывается характеристика кодификации как наиболее принципиальной в 

плане реформирования финансового законодательства формы систематизации. 

Анализируется проблема согласования построения системы финансово-

правовой отрасли и системы финансового законодательства. На основании 

этого обосновывается вывод о перспективности подотраслевых процессов 

кодификации при регулировании бюджетных и налоговых отношений. 

Основное внимание в диссертационном исследовании уделяется анализу как 

процесса кодификации, так и непосредственно содержания кодифицированных 

актов, направленных на регулирование публичных финансовых отношений. 

При этом второй раздел работы посвящён анализу проблем, которые 

характеризуют природу и динамику процесса кодификации, а в третьем разделе 

анализируется уже результат этого процесса – непосредственно 

кодифицированный акт. Принципиальным моментом при выяснении характера 

кодификации является исследование процессов её возникновения и развития, 

непосредственно генезиса кодификации. Исследование этих аспектов 

характеристики природы кодификации осуществляется путем анализа 

кодификационных процессов в государствах древнего мира, во времена 

Средневековья, в эпохи Возрождения и Просвещения, а также в XIX–XX ст. 

Характеристика процесса кодификации финансового законодательства 

осуществляется в сравнительном аспекте при выяснении общих и особенных 

черт с другими формами систематизации законодательства, что позволяет 

прийти к выводу о кодификации как более совершенной форме систематизации 

финансового законодательства. Выяснение природы кодификации 

предусматривает анализ техники кодификации финансового законодательства и 

цикличности этого процесса. Именно с этих позиций исследуется появление 

предпосылок кодификации и разработка кодифицированного акта для 

регулирования публичных финансовых отношений; содержание кодекса, 

регулирующего публичные финансовые отношения; появление 

принципиальных противоречий норм кодифицированного акта при 

регулировании публичных финансовых отношений; реформирование 

кодифицированного акта, который регулирует публичные финансовые 

отношения. При анализе динамики процесса кодификации обосновывается 

объективность последовательной смены указанных выше стадий и природы их 
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цикличности в условиях постоянного эволюционного совершенствования 

системы финансового законодательства. 

Особое внимание уделяется выяснению природы, характера и содержания 

результата процесса кодификации финансового законодательства – кодекса. 

Делается обоснованный вывод о невозможности принятия Финансового 

кодекса Украины. Исследование предпосылок появления кодифицированных 

актов, регулирующих движение публичных денежных средств, опирается на 

принципиальный момент характеристики терминологического аппарата, 

лежащего в основе формулировок нормативных предписаний. Обосновывается 

вывод о том, что это должно гарантировать как четкость и точность содержания 

нормативных предписаний, так и обеспечение оснований и возможностей 

эффективного применения финансово-правовых норм. Сравнительная 

характеристика соответствующих разделов Бюджетного кодекса Украины 

(ст. 2) и Налогового кодекса Украины (ст. 14) обуславливает вывод о 

логичности и обоснованности содержания терминологического аппарата при 

бюджетном регулировании и наличии принципиальных проблем и неточностей 

в сформированном терминологическом аппарате Налогового кодекса Украины. 

Содержание кодексов, регулирующих обращение публичных денежных 

средств, обуславливает обоснованный подход к определению их структуры. В 

контексте этого проанализированы предпосылки и перспективы наличия в 

таких кодексах общей и особенной частей. Охарактеризована возможность 

участия в правовом регулировании норм, формирующих переходные части 

кодексов. Осуществлена сравнительная характеристика структурирования 

финансовых кодексов, которое включает такие элементы: части – разделы – 

главы – параграфы – статьи. 

Анализ характера кодексов в регулировании публичных финансовых 

отношений связывается с наличием и реформированием подотраслевых 

финансовых кодифицированных актов (Бюджетного кодекса Украины и 

Налогового кодекса Украины). Природа данных кодифицированных актов 

связывается с характером отношений, которые они регулируют, и их местом в 

целостной системе регулирования финансово-правовой отрасли. Исходя из 

родового единства финансово-правового регулирования и видовых 

особенностей предмета бюджетного и налогового права, выделяются 

объективные предпосылки кодификации именно в сфере бюджетного и 

налогового регулирования. Особое внимание уделяется обоснованию учета 

процессов динамики в регулировании движения публичных денежных средств, 

что обуславливает четкое сбалансированное соотношение в Бюджетном 

кодексе Украины и Налоговом кодексе Украины материальных и процедурных 

норм. 

Ключевые слова: Бюджетный кодекс Украины, кодификация бюджетного 

законодательства, кодификация налогового законодательства, Налоговый 

кодекс Украины, система финансового права, систематизация финансового 

законодательства. 
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Bondarenko I.M. Codification of financial legislation under legal 

harmonization in Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of Doctor of Legal Science in speciality 

12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; information law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

This thesis introduces the systematic analysis of scientific and practical problems 

of the codification of financial legislation of Ukraine in modern times. This study 

presents the analysis of the condition and composition of financial legislation system 

as well as ways of its improvement. This system is addressed as the sum total of 

legislative acts with detailed peculiarities of its systematization process conditioned 

by the nature of legal and financial regulation. The forms of systematization and 

objective reasons for the implementation of this process were identified. 

This dissertation focuses on the analysis of both the process of codification and 

the content of codified acts aimed at regulation of public financial relations. The 

characteristics of codification genesis are essential for identifying the character of 

codification in this sector. For this purpose codification processes in the countries of 

the ancient world, the Middle Ages, the Renaissance and the Enlightenment and in 

the XIX and XX centuries were analyzed. The characterization of the process of 

financial legislation codification is carried out in comparative aspect with 

determination of common and specific features as compared with other forms of 

legislation systematization. Defining the nature of codification suggests the analysis 

of the technique of codification of financial legislation and the cyclicity of this 

process. On these grounds this thesis studies such aspects as prerequisites for 

codification and drafting of codified act for regulating public financial relations; the 

force of the Code regulating public financial relations; the emergence of fundamental 

contradictions in regulatory provisions of codification acts for regulating public 

financial relations; reformation of the codified act regulating public financial 

relations. 

Special attention is paid to identification of the nature, character, and composition 

of the result of the codification of financial legislation process that is the Code. This 

study introduces reasonable conclusion about impossibility of adopting the financial 

Code of Ukraine. The analysis of the character of the codes regulating public 

financial relations is connected with provision and reformation of subsector financial 

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

prerequisites for the emergence of these acts is based on essential characterization of 

their research vocabulary that is to guarantee the precision and accuracy of the 

content of legal commands as well as the grounds and opportunities for clear and 

effective application of financial and legal provisions. The content of financial codes 

dictates detailed and solid approach to reasoning their structure. 

Key words: Budget Code of Ukraine, codification of budget legislation, 

codification of tax law, system of financial law, systematization of financial 

legislation, Tax Code of Ukraine. 
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