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Тема № 1: Предмет, система та джерела фінансового права
План лекції:
Передмова
1.

Поняття, предмет, метод фінансового права.

2.

Система фінансового права.

3.

Джерела фінансового права.

4.

Наука фінансового права.
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О.А. Лукашев та ін.] ; за ред. М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик. Харків : Право,
2019. 416 с.
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Текст лекції
Передмова
Існування фінансів об’єктивно пов’язане з потребою вилучення,
формування й розподілу державою частини сукупного суспільного продукту.
Звідси і призначення фінансів – розподіл і перерозподіл сукупного суспільного
продукту в грошовій формі. Предметом фінансового публічно-правового
регулювання с не фінанси загалом як вичерпна сукупність усіх коштів у
державі, а тільки публічні фінанси, тобто ті, власниками яких є держава й
територіальні громади. Саме тому публічний аспект фінансів і проводить межу
між публічними та приватними фінансами,

коли останні охоплюють

диспозитивні відносини і не є предметом фінансового права.
Фінанси

–

є

економічні

відносини,

пов’язані

з

мобілізацією

(формуванням, утворенням), розподілом (перерозподілом), використанням
централізованих та децентралізованих фондів коштів. Предметом вивчення
фінансового права є саме публічні фінанси.
Використання фінансових ресурсів здійснюється через грошові фонди
спеціального цільового призначення, але може бути і нефондова форма їх
використання. Фонди коштів – це важлива складова частина загальної системи
економічних відносин, що мають матеріальний вигляд і функціонують у
господарстві для концентрації ресурсів на основних напрямах розвитку
суспільного виробництва, для задоволення потреб держави та особистості, для
розвитку виробництв. Наприклад, фонд споживання або бюджетні фонди.
Фінансова система – сукупність фінансових інститутів, за допомогою
яких держава збирає, розподіляє та використовує кошти.
До фінансової системи входять:
1. Бюджетна система.
2. Кредитна система.
3. Обов’язкове державне страхування.
4. Фінанси підприємств, установ, організацій.
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Бюджетна система України складається з Державного бюджету і
місцевих

бюджетів.

Зміст,

структура

бюджетів,

їх

співвідношення

визначаються адміністративно-територіальним устроєм держави. Бюджети
акумулюють переважно всі грошові фонди публічного характеру.
Кредитна система охоплює як державне, так і банківське кредитування.
Однак, якщо державний кредит є безумовною сферою публічного регулювання,
в якому держава виступає позичальником коштів на визначені цілі й у
специфічній формі, то банківське кредитування досить специфічно входить у
фінансову систему. Його фінансово-правовий аспект стосується тільки тих
відносин, що охоплюють і регулюють рух державних коштів, за винятком
диспозитивних, цивільно-правових аспектів банківського кредитування.
Обов’язкове

державне

страхування

пов’язане

з

розподілом

і

перерозподілом частини сукупного суспільного продукту, спрямуванням
коштів на виплату пенсій і т. ін. Державне страхування виступає формою
утворення і використання цільових грошових фондів, призначених на соціальні,
запобіжні та інші цілі.
Фінанси підприємств, установ, організацій як відособлені грошові
фонди пов’язані з формуванням, розподілом і використанням коштів
підприємств. Вони є основою децентралізованих фінансів. Характеризуючи їх
як ланку фінансової системи, слід враховувати таке. Фінанси державних
підприємств безумовно є складовою фінансової системи, характеризуються
публічним змістом і регулюванням, а недержавних підприємств належать до
фінансової системи лише тією мірою, якою пов’язані з реалізацією
імперативних

обов’язків

з

формування

державних

грошових

фондів

(наприклад, кошти підприємств, за рахунок яких сплачуються податки).
Об’єктивна необхідність фінансів (існування товарно-грошових відносин;
розподіл сукупного суспільного продукту; контроль за господарською
діяльністю) робить абсолютно необхідною діяльність з управління ними.
Фінансова діяльність держави – це її діяльність з формування, розподілу і
використання централізованих і децентралізованих грошових фондів з метою
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забезпечення здійснення функцій держави, соціально-економічних завдань,
управління, обороноздатності, діяльності державних органів. Зміст фінансової
діяльності є, в остаточному підсумку, проявом усіх функцій держави, оскільки
реалізація будь-якої державної функції потребує адекватного фінансового
забезпечення.
Виходячи з визначення фінансової діяльності держави можна виділити
наступні стадії:
1. Мобілізація (формування, утворення).
2. Розподіл (перерозподіл).
3. Використання.
4. Фінансовий контроль.
Коротко охарактеризуємо кожну стадію:
1. стадія. Мобілізація (формування, утворення) коштів
Обов’язковий метод мобілізації – полягає у примусовому і безоплатному
вилученні частини грошових коштів у їх власників на користь держави шляхом:
- стягування податків (податковий метод);
- стягування обов’язкових зборів та платежів;
- обов’язкове страхування.
Добровільний метод мобілізації: проведення лотерей, випуск державних
цінних паперів, облігацій, добровільні внески громадян.
2 стадія. Розподіл (перерозподіл) коштів.
Відбувається шляхом фінансування або кредитування.
Фінансування – це плановий, безоплатний, безповоротний, цільовий
відпуск коштів із централізованих фондів.
Кредитування – проводиться на договірній основі цільовий відпуск
коштів на принципах повернення, строковості, оплатності та матеріального
забезпечення.
3 стадія. Використання – відбувається через Державне казначейство на
основі кошторису Головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом
готівкових та безготівкових розрахунків.
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4 стадія. Фінансовий контроль – це цілеспрямована діяльність державних
органів і недержавних організацій, спрямована на забезпечення законності,
фінансової дисципліни і раціональності в ході мобілізації, розподілу і
використання коштів централізованих та децентралізованих фондів держави з
метою найефективнішого соціально-економічного розвитку усіх суб’єктів
фінансових правовідносин.
Фінансова діяльність здійснюється за принципами, основні з яких
закріплені Конституцією України.
Принцип законності означає здійснення фінансової діяльності на всіх
етапах руху грошових фондів за чіткої регламентації їх нормами фінансового
права, можливості застосування державного примусу.
Принцип плановості полягає у здійсненні фінансової діяльності чітко
впорядковано, послідовно, збалансовано за детального закріплення процедур і
порядку руху коштів.
Принцип гласності виражається у взаємозв’язку руху, співвідношенні та
збалансованості різних грошових потоків, грошових фондів, доведенні до
громадян та інших суб’єктів змісту проектів фінансово-правових актів,
підсумкових актів за результатами їх застосування.
Принцип системності вимагає здійснення фінансової діяльності щодо
взаємозалежних інститутів фінансової системи за певного співвідношення,
взаємопроникнення ланок фінансової системи держави (бюджетної системи,
кредитної

системи,

обов’язкового

державного

страхування,

фінансів

підприємств).
Характеризуючи і розкриваючи зміст фінансової діяльності, принципи
забезпечують відповідні умови для здійснення її функцій. Здебільшого вони
відображають і деталізують основні функції фінансів: хоча і відрізняються
деякою своєрідністю. Зокрема, це:
1) організація грошового обігу;
2) формування грошових фондів;
3) розподіл і використання грошових ресурсів;
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4) організація фінансового контролю.
Фінансова діяльність держави здійснюється різними методами (засоби,
прийоми, за допомогою яких держава й уповноважені нею органи забезпечують
мобілізацію, розподіл і використання централізованих та децентралізованих
грошових фондів). Застосування конкретного методу фінансової діяльності
залежить від кількох чинників:
1) стадії фінансової діяльності держави, руху грошових фондів;
2) форми власності на кошти, що переходять державі;
3) джерел державних доходів;
4) мети використання грошових ресурсів на конкретному етапі розвитку
держави;
5) співвідношення між доходами й видатками.
Методи фінансової діяльності класифікують залежно від стадії руху
грошових фондів:
І. Методи мобілізації грошових ресурсів:
а) метод обов’язкової мобілізації реалізує безумовні імперативні
обов’язки, їх виконання, гарантії, що забезпечують це виконання. Реалізується
насамперед

через

форми

податкових

платежів,

інших

безумовних

і

обов’язкових зборів. Імперативно визначається і гарантується вид платежу,
платник, об’єкт, ставка, розмір, терміни, засоби забезпечення тощо;
б) метод добровільної мобілізації передбачає переважно застосування
диспозитивних засобів забезпечення фінансових надходжень, механізмів
кредитування (внески населення, придбання державних цінних паперів,
лотерейних квитків та ін.).
2. Методи розподілу грошових ресурсів:
а) метод фінансування, що забезпечує собою цільове, планове, безоплатне
і безповоротне передавання державних коштів з бюджетів на визначені цілі,
завдання, реалізацію державних функцій;
б) метод кредитування означає цільове, відплатне, термінове і поворотне
передавання коштів, здійснюване на платній основі. Цей метод поєднує два
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різних за змістом способи: державне і банківське кредитування, хоча останнє
лише частково належить до сфери публічного регулювання.
Методи фінансування і кредитування можуть поділятися на різні підвиди
залежно від мети використання коштів, джерел їх утворення, організаційноправових режимів суб’єктів і т. д.
3. Методи використання грошових ресурсів здебільшого пов’язані з
витрачанням грошових фондів і поділяються:
а) за спрямованістю видатків на:
– пооб’єктні – спрямування грошових ресурсів аа фінансування певних
об’єктів (майнових комплексів та ін.);
– посуб’єктні – виділення і передавання коштів окремим суб’єктам
(конкретним розпорядникам чи одержувачам бюджетних коштів – окремим
особам, категоріям осіб або регіонам);
б) за формою надходження грошових ресурсів на:
– безготівкові грошові перерахування, розрахунки;
– готівку.
Методи фінансової діяльності не є застиглими формами руху грошових
фондів, його забезпечення. З часом вони можуть змінюватись, набувати нового
змісту. Ці зміни зумовлені перетвореннями в державі, зміною п завдань.
Наприклад, з початку 90-х років XX ст. досить активно розвивався метод
обов’язкових мобілізацій, ускладнювалася податкова система України, яку в
радянський період застосовували досить обережно.
Форми фінансової діяльності різні. Проаналізуємо це в наступних
розділах Особливої частини. Нині означимо відправні їх положення, підходи та
основні характеристики.
Форми фінансової діяльності класифікують за різними підставами: а)
юридичними: правова, яку здійснюють через прийняття й реалізацію
фінансово-правових

актів,

котрі

розрізняють

за

кількома

напрямками

(юридичними ознаками; юридичною природою; залежно від того, які органи
приймають ці акти, і т. ін.); неправова, яка не пов’язана з правовим
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вираженням. Здебільшого вона є похідною (пов’язана з правовими формами,
іноді – з прогалинами у праві); б) організаційними: створення централізованих
фондів коштів; формування децентралізованих грошових фондів; в) за змістом
інститутів фінансової діяльності у сферах: бюджетної діяльності; податкового
регулювання; кредитування; валютного регулювання; фінансового контролю.

1.
Організація,

Поняття, предмет, метод фінансового права.
управління,

контроль

фінансової

діяльності

держави

передбачає чітку правову врегульованість відносин руху публічних фінансових
ресурсів. Це означає визначеність у разі виокремлення об’єкта регулювання,
системи суб’єктів відносин, їх повноважень, прав і обов’язків. Не варто зводити
фінансово-правове регулювання тільки до руху коштів. Ці відносини є
предметом кількох галузей права. Предметом фінансового права є тільки
відносини, що регулюють рух публічних фінансів, які утворюються у зв’язку з
функціонуванням державних фінансів та фінансів територіальних громад.
Отже, фінансове право є сукупністю правових норм, що регулюють суспільні
відносини у сфері формування, розподілу й використання централізованих і
децентралізованих грошових фондів держави і територіальних громад. Саме на
такому

підході

ґрунтується

визначення

предмета

фінансово-правового

регулювання, меж цієї галузі.
Фінансове право можна аналізувати в кількох аспектах: як галузь права,
як науку і як навчальну дисципліну. Як галузь права фінансове право належить
до публічних галузей. Однак її публічний характер припускає свій предмет
регулювання, особливості методу, які не властиві іншим галузям і цим
виокремлюють царину однорідних суспільних відносин.
Відносини, що становлять предмет фінансового права, мають певні
ознаки:
– складаються у сфері фінансової діяльності держави;
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– реалізуються в процесі руху (формування, розподілу і використання)
грошових фондів публічного характеру;
– їх об’єктом є грошові фонди держави і територіальних громад;
– припускається виняткова роль держави в цих відносинах. Отже,
предметом фінансового права є суспільні відносини у сфері фінансової
діяльності держави і територіальних громад з приводу формування, розподілу і
використання централізованих і децентралізованих фондів публічних фінансів.
У фінансових правовідносинах найбільш чітко порівняно з іншими
правовідносинами

простежуються

державно-владна

і

майнова

сторони.

Відносини з приводу публічних фінансів є владно-майновими: з одного боку,
держава наділяє компетентні органи владними повноваженнями і контролює
надходження коштів у бюджет, з другого – ці відносини регулюють
формування власності держави, хоча спочатку й у специфічній грошовій формі.
Головною особливістю методу регулювання цієї групи відносин є відсутність
права оперативної самостійності суб’єктів. Права та обов’язки відносин
регламентуються

однозначно,

без

будь-яких

варіантів

і

переважно

імперативними нормами.
Зміст фінансових правовідносин є владно-майновим. При цьому слід
звернути увагу саме на нерозривність відносин влади і специфічних майнових
відносин та регулювання їх як єдиного цілого. Показовим щодо цього є
порівняння фінансових правовідносин з адміністративними і цивільними
правовідносинами. їх часто змішують, хоч їх розмежування має ґрунтуватися з
позицій владно-майнових відносин. Отже, адміністративні правовідносини –
владні, цивільні – майнові, фінансові – владно-майнові.
Якщо адміністративно-правове регулювання – це державне управління
певними сферами,

цивільно-правове

– охоплює майнові

відносини,

то

фінансово-правове визначається:
1) особливим майновим характером, який полягає в тому, що власником
майна є держава й існує це майно у специфічній формі – у вигляді
централізованих і децентралізованих грошових фондів;
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2) владним характером, який полягає в тому, що владні повноваження має
сам власник коштів. Саме єдність владно-майнових засад і дає змогу розрізняти
фінансово-правові відносини, визначати їх єдність і за такого підходу вирізнити
однорідні відносини, що є предметом регулювання.
Класифікувати фінансові відносини можна залежно від:
– стадії руху грошових фондів (формування, розподіл, використання
грошових ресурсів, контроль);
– характеру фінансово-правових інститутів (бюджетні, податкові, валютні
тощо);
– суб’єктного

складу

відносин

(можливі

різні

варіації

відносин,

учасниками яких виступають насамперед: держава, територіальні громади,
державні органи, юридичні й фізичні особи).
Проте групування фінансових відносин, видова особливість кожної групи
не позбавляють їх основного загального змісту – утворення, розподіл і
використання публічних грошових фондів. Держава забезпечує планомірність,
гарантує і реалізує загальні принципи і форми фінансової діяльності, методи її
регулювання. Фінансово-правовий аспект цих відносин визначається тим, що:
– фінансові ресурси забезпечують виконання практично всіх функцій
держави;
– за

рахунок

фінансових

відносин

забезпечується

формування

централізованих і децентралізованих грошових фондів;
– відповідно до нормативних актів відбувається рух публічних грошових
фондів. Важливим критерієм визначення природи галузі права, її місця в
системі права виступає метод правового регулювання, під яким розуміють
сукупність прийомів і способів впливу права на суспільні відносини. Метод
правового регулювання визначає також ступінь впливу на поведінку учасників
суспільних відносин, на характер їх взаємозв’язків. Кожен метод правового
регулювання має характерні ознаки, сукупність яких і дає змогу реалізувати
завдання і мету правової регламентації.
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Аналіз системи впливу на відносини, що регулюються фінансовим
правом, дає підстави для висновку, що основною ознакою методу регулювання
фінансових

відносин

є

державно-владні

вказівки

одними

учасниками

фінансових відносин іншим, що діють від імені держави. Метод, що
ґрунтується на владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, застосовують і
в інших галузях права (наприклад, в адміністративному), проте в регулюванні
фінансових відносин він має специфіку. Так, особливістю методу фінансового
права є те, що владні приписи стосуються платників, порядку, умов і розміру
платежів у бюджети, мети використання коштів та ін. Державними органами,
які можуть давати розпорядження учасникам фінансових відносин, є фінансові
органи. Інша особливість методу фінансового права – широке застосування
імперативних (тобто однозначних, що не допускають вибору) норм із метою
формування бюджетів.
Держава, забезпечуючи першочергові потреби (формування коштів на
виконання державних функцій), установлює чіткі межі поведінки підлеглих
суб’єктів. Наприклад, їхній обов’язок сплачувати податок, опосередкований
правом вимагати його сплати і контролювати його. Певна свобода зобов’язаних
суб’єктів можлива лише в межах імперативних приписів. Режим свободи
можливий у кількох формах:
1) в межах імперативного суб’єктивного права, коли безумовне право
фінансового органа на перевірку може бути реалізоване за власним планом, але
при цьому обов’язкова реалізація цього права є водночас і його обов’язком, і
засобом здійснення його функцій;
2) свобода певного суб’єкта в межах делегованих державою прав
припиняти правовідносини (наприклад, залік сум податкової застави в рахунок
податкового зобов’язання);
3) свобода зобов’язаних осіб при використанні специфічних прав
(наприклад, права на застосування податкових пільг, податкового кредиту).
Основним методом фінансово-правового регулювання є імперативний.
Він припускає нерівність суб’єктів відносин для забезпечення особливого стану
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і ролі держави і виявляється у владних приписах, наказах одних суб’єктів
іншим, що представляють державу, органи самоврядування. Може скластися
враження, що цей метод повторює метод регулювання адміністративноправових відносин, який також має владний, імперативний характер. Проте, на
відміну від останнього, метод фінансового права має певну галузеву специфіку:
– не ґрунтується на вертикальній субординації, співпідпорядкованості
суб’єктів, тоді як владні вказівки виходять від фінансових органів, з якими інші
суб’єкти відносин не перебувають в адміністративній залежності;
– більшість владних розпоряджень виходить від органів, спеціально
створених державою для фінансової діяльності;
– не передбачає повного підпорядкування і залежності одного суб’єкта
від іншого, а стосується тільки економічного змісту фінансової норми;
– передбачає

чітку

імперативність

на

всіх

рівнях

законодавчого

регулювання, яка не змінюється і не знижується залежно від типу
законодавчого акта (закону, інструкції тощо); регулювання здійснюється щодо
специфічного об’єкта – публічних грошових фондів.
Владність як зміст методу фінансово-правового регулювання має свої
особливості, які й реалізуються в імперативних приписах у сфері фінансової
діяльності держави, а саме:
а) переважають позитивні зобов’язання. Держава, видаючи владні
розпорядження, зобов’язує суб’єктів виконувати їх (причому, нерідко в
однозначній формі);
б) суб’єкти фінансового права чітко виконують обов’язки відповідно до
приписів законів і підзаконних актів. Права при цьому є похідними від
обов’язків;
в) підстави виникнення правовідносин регулюються на основі того, що за
наявності певного юридичного факту суб’єкт права зобов’язаний вступити в ці
правовідносини відповідно до закону, а не волі вибору;
г) виявляється юридична нерівність суб’єктів, коли одні з них мають
однобічні юридично-владні повноваження щодо інших суб’єктів, тоді як
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останні не мають адекватних повноважень щодо владних суб’єктів. На цьому
ґрунтується правосуб’єктність: у владних суб’єктів вона складається переважно
з прав, а в зобов’язаних – з обов’язків і похідних від них прав. Може скластися
враження, що у фінансовому праві, поряд з імперативним методом,
застосовують також елементи диспозитивного методу. Приміром, у сфері
регулювання відносин з формування грошових ресурсів добровільного
характеру (облігації державної внутрішньої позики, казначейські сертифікати,
лотереї тощо) поряд з видимістю диспозитивності основою регулювання
залишаються

владні

розпорядження.

Справді,

державні

цінні

папери

придбавають добровільно, проте всі відносини, що випливають з цього факту,
регулюються державними, однобічними розпорядженнями (терміни позики,
відсотки, порядок погашення заборгованості не можуть бути предметом
договору, вони закріплені законодавчо).
Імперативний

метод

фінансово-правового

регулювання

передбачає

застосування рекомендацій, погоджень. Дійсно, узгодження між суб’єктами
фінансово-правових відносин можливі, але з приводу більш зручного, точного,
своєчасного виконання імперативного обов’язку, тобто погоджують не саму
природу обов’язку, а порядок, особливості його виконання. Рекомендації також
доречні у фінансовому праві, проте вони або гарантуються, підкріплюються
імперативними розпорядженнями, або уточнюють їх.
При застосуванні імперативного методу можливе також використання
рекомендацій, погоджень, що передбачає право вибору в поведінці підлеглого
суб’єкта. Так, податкові органи можуть надати підприємствам податковий
кредит (відстрочку платежу) на підставі спеціальної угоди. Крім того, часткова
диспозитивність поведінки підлеглої сторони платника податків – може
виявлятися й у можливості податкового планування. Однак усі ці особливості в
кінцевому підсумку підпорядковані методу владних приписів.
Отже, фінансове право – це сукупність правових норм, що регулюють
суспільні

відносини

щодо

мобілізації,

розподілу

і

використання

15

централізованих і децентралізованих фондів держави та органів місцевого
самоврядування з метою забезпечення реалізації їх завдань і функцій.
2.

Система фінансового права.

Правова форма певного виду суспільних відносин залежить від змісту і
завдань відносин, які вона регулює. Тому може охоплювати різні інститути,
підгалузі, які часом виходять за межі однієї галузі права. У цьому разі
доцільний аналіз правових норм та інститутів права разом з іншими галузями
науки, що конкретизують розглянутий об’єкт, наприклад, з філософією,
історією, економікою. Правова форма суспільних відносин, охоплюючи
сукупність норм і правових інститутів, визначається змістом регульованих
відносин, їх структурою і завданням державного регулювання. Надаючи
правової форми певній групі відносин, держава зважає на їх зміст, цілі і
завдання на певному етапі розвитку.
Для фінансового права характерний набір інститутів, що забезпечують усі
сторони й елементи юридичного режиму руху державних коштів. Слід
ураховувати, що інститути фінансового права здійснюють єдине регулювання
тільки в межах галузі і є спеціалізованими щодо визначеної групи правових
норм.
Отже, галузь фінансового права містить весь комплекс норм, що
регулюють

відносини,

що

становлять

предмет

фінансового

права

і

забезпечують правове регулювання руху державних коштів. Кожний з
інститутів реалізує більш вузькі цілі.
Нині в системі правового регулювання фінансових відносин склалася
специфічна ситуація, зумовлена швидким розвитком практично всіх складових
фінансової

системи

держави.

Йдеться

про

міру

інституціональності

фінансового права як галузі. Справа в тому, що галузевий режим регулювання
визначається: методом регулювання, юридичним інструментарієм, принципами,
наявністю галузі законодавства і кодифікованого акта. Водночас ці елементи
для фінансового права характерні не в повному обсязі. І хоча фінансове право є
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галуззю права, воно формується через становлення й розвиток таких інститутів,
як бюджетне право, податкове право та ін. Ця тенденція і її подальший
розвиток можуть негативно позначитися на нормотворчих і правозастосовних
процесах у фінансовій сфері, оскільки недооцінювання загальногалузевих засад
у правовому регулюванні тих чи інших суспільних відносин може призвести до
неузгодженості, розбіжностей і конфліктності всієї системи загалом.
За визначенням галузь права є передусім відносно замкнутою частиною
системи права, що охоплює сукупність норм, які регулюють суспільні
відносини у певній сфері діяльності людей і мають принципову своєрідність.
Саме замкнутою частиною системи права виступає фінансове право. Його
норми зумовлені публічною,

тобто

загально-визначальною для

країни

діяльністю, а саме – діяльністю з формування грошових фондів для
загальнодержавних потреб, для утримання державних органів і їх матеріальнофінансового забезпечення. У процесі цієї діяльності формується система
бюджетів, що зосереджує кошти для загальних потреб. Такий самий публічний
характер має і діяльність органів місцевого самоврядування з формування
місцевих бюджетів. Вона спрямована на задоволення місцевих інтересів, які
мають загальне значення для певної території, забезпечує формування для
цього муніципальних коштів. Тому публічний характер мають і норми права,
якими регулюються відносини установлення податків органами місцевого
самоврядування та їх справляння в місцеві бюджети. Відповідно всі ці
відносини є владно-майновими.
Фінансове право охоплює досить велику сукупність фінансово-правових
норм, що становлять певну систему і зумовлюють внутрішню будову цієї
галузі, суть та ієрархію її інститутів.
Для фінансового права характерні:
1) однорідність фактичного змісту, що зумовлює регулювання певних
відносин, пов’язаних із рухом централізованих і децентралізованих фондів;
2) єдність норм, яка забезпечує регулювання певних фінансових відносин,
що не виключає спеціалізації юридичних норм усередині інституту;
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3) законодавча відособленість, що означає зовні відособлене закріплення
основних положень галузі в її нормах.
В основі класифікації як безпосередньо галузі права, так і інших
підрозділів, традиційно лежить предмет правового регулювання, тобто коло
суспільних відносин, регульованих нормами того чи іншого правового
утворення як первинного, так і вторинного рівня. На первинному рівні
виділяються галузі права, правові інститути (субінститути) і їх об’єднання –
певні підгалузі. На іншому рівні виділяються вторинні утворення: комплексні
галузі права, комплексні і змішані правові інститути, що використовують кілька
юридичних режимів регулювання в їх об’єднанні. Якщо безпосередньо галузь
права – це сукупність норм, що регулюють особливі види суспільних відносин,
які

за

своїм

економіко-правовим

і

соціальним

змістом

вимагають

відособленого, самостійного регулювання, то правовий інститут – це підрозділ
(група) юридичних норм усередині галузі.
Юридичні норми утворюють галузь права не безпосередньо, а через
інститути: формування галузі може охоплювати кілька ступенів (інститут –
складний інститут – підгалузь – галузь). Наприклад, податкове право займає
чітко виражене положення. З одного боку, до нього входять інститути більш
вузької групи відносин (інститут місцевих податків і зборів, оподаткування
юридичних осіб тощо), з другого – складний інститут податкового права є
одним з елементів, що утворюють цільну галузь фінансового права.
Отже, фінансове право становить велику сукупність фінансово-правових
норм, об’єднаних у певну систему. Остання поділяється на групи зі
специфічними особливостями, логічною структурою, об’єктивним складом.
Система фінансового права – об’єктивна сукупність суспільних фінансових
відносин, що визначає внутрішню структуру фінансового права, зміст і
особливість розміщення фінансово-правових норм.
У

системі

фінансового

права

виокремлюють

частини,

підгалузі,

інститути. Норми фінансового права залежно від особливостей регульованих
ними відносин утворюють окремі структурні підрозділи. У системі галузі
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фінансового права існує кілька підсистем, інститутів, які можна виокремити в
розділи.
Загальна

частина

фінансового

права

акумулює

інститути,

що

закріплюють загальні підходи до регулювання фінансової системи, які
стосуються всіх норм Особливої частини. Загальна частина охоплює норми, які
ніби винесено за дужки. У дужках – інститути Особливої частини, і саме щодо
них застосовуються положення Загальної частини, але вже в конкретному
випадку, зумовленому характером інституту. До Загальної частини належать
фінансово-правові норми, що закріплюють: основні принципи, форми і методи
фінансової діяльності; поняття і функції фінансів; система фінансових органів,
їх повноваження; правове положення інших суб’єктів фінансового права;
загальні положення організації фінансового контролю.
Норми Загальної частини конкретизуються в Особливій частині, що
складається з кількох розділів, підгалузей, які охоплюють відповідні інститути.
Регулюючи більш вузькі й однорідні за змістом фінансово-правові інститути,
вони утворюють певні підгалузі й розділи. Особливу частину становлять
фінансово-правові норми» що регулюють відносини у сфері: бюджетної
системи; державних доходів і видатків; обов’язкового державного страхування;
кредитування; публічного регулювання банківської діяльності; валютного
регулювання.
Підсумовуючи відмітимо наступне.
Система фінансового права – це об’єктивно обумовлена внутрішня його
побудова, що знаходить своє відображення в об’єднанні та розміщенні
фінансово-правових норм у певному взаємозв’язку і послідовності.
Як вище вказувалось, фінансове право є самостійною галуззю права.
Традиційним для будь-якої галузі права є поділ норм, що її утворюють, на
такі, що відносяться до Загальної чи Особливої частини. Розглядаючи систему
будь-якої галузі права необхідно відстежити такий ланцюг: галузь права –
підгалузь права – правовий інститут (субінститут) – норма права, визначаючи
їх належність до Загальної чи Особливої частини.
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Норми

Загальної

частини

закріплюють

базові,

фундаментальні

положення, які стосуються всіх або значної частини фінансово-правових
інститутів. До Загальної частини фінансового права відносять норми, які
визначають:
∂ зміст, принципи та методи фінансової діяльності держави та органів
місцевого самоврядування,
∂ систему та статус органів управління фінансовою діяльністю,
∂ правові засади здійснення фінансового контролю,
∂ відповідальність за порушення норм фінансового законодавства.
Норми Особливої частини фінансового права об’єднуються у інститути,
що

врегульовують

однорідні

суспільні

відносини,

наділені

певними

особливостями (суб’єктний склад, специфіка об’єкту регулювання, ін.).
Серед правових інститутів Особливої частини фінансового права
провідне

місце

посідає

бюджетне

право.

Деякими

науковцями

воно

розглядається як підгалузь фінансового права, іншими як його інститут.
Бюджетне право можна визначити як сукупність фінансово-правових норм, що
регулюють суспільні відносини, які виникають у зв’язку з формуванням,
розподілом та використанням коштів державного та місцевих бюджетів. До
правових інститутів в межах бюджетного права можна віднести інститути
(субінститути) бюджетного устрою та бюджетного процесу.
Сукупність норм, що встановлюють порядок формування, розподілу та
використання коштів позабюджетних цільових фондів, закріплюють його
правове становище, врегульовують інші питання, пов’язані з їх діяльністю,
об’єднуються в інститут державних цільових фондів.
Інститут державних доходів об’єднує норми, якими встановлено єдину
систему державних доходів. До цього інституту відносять норми, що
забезпечують надходження коштів в розпорядження держави та органів
місцевого самоврядування. Значну частину інституту складають норми, що
забезпечують правове регулювання суспільних відносин щодо руху грошових
коштів від платників обов’язкових платежів податкового характеру до
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бюджетів та державних цільових фондів в формі податків та зборів, – норми
інституту податкового права. Цей інститут врегульовує відносини з приводу
встановлення, сплати та стягнення податків та зборів, їх зміни та скасування.
Інститут

державного

кредиту

забезпечує

правове

регулювання

відносин, що виникають з надання тимчасово вільних коштів юридичних та
фізичних осіб у розпорядження держави на засадах строковості, платності та
зворотності.
Норми, які закріплюють порядок кошторисно-бюджетного фінансування
об’єднуються у відповідний інститут фінансового права.
До інститутів фінансового права відносять також інститути грошового
обігу, валютного регулювання та ін.
3.

Джерела фінансового права.

Джерела фінансового права є офіційними способами зовнішнього
вираження і закріплення норм фінансового права.
Фінансове право, як і будь-яка галузь права, складається з великої
кількості фінансово-правових норм. Разом вони складають складну систему.
Усередині системи фінансово-правові норми групуються в різні підрозділи для
регулювання фінансових відносин, що складаються відповідно до об'єктивно
існуючих ланок фінансової системи, тобто внутрішнє угрупування фінансовоправових норм залежить від особливостей фінансових відносин, а їх єдність
забезпечується спільністю предмета правового регулювання. У фінансовому
праві як галузі права норми інтегруються в самостійні підгрупи – інститути,
регулюючі однорідні фінансові відносини у сфері бюджету, державного
кредиту та ін. Кожний вид фінансових відносин є відносно самостійним і
регулюється у зв'язку з цим також відносно самостійною групою фінансовоправових норм, які в сукупності утворюють інститути фінансового права.
Таким чином, під системою фінансового права необхідно розуміти
об'єктивно обумовлену внутрішню його побудову, об'єднання і розміщення
фінансово-правових норм у певному порядку (взаємозв'язку і послідовності).
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Фінансове право складається з величезної кількості правових норм, які за
своєю значущістю неоднакові. В нього включаються норми, які закріпляють
принципи і положення, що вживаються у всіх видах фінансової діяльності, та
норми, що приймаються державою для регулювання конкретних видів
фінансових відносин. Тому фінансове право складається з двох частин:
загальної і особливої.
Сучасний розподіл фінансового права як галузі права на дві частини –
загальну та особливу – не приймається беззастережно. Представники теорії
права і кожної з галузей права визначають галузі права як сукупність правових
норм, регулюючих певні види відносин, включаючи в загальну частину норми,
що відносяться до будь-якого інституту, який входить в особливу частину
галузі (цивільне, адміністративне, кримінальне).
У фінансовому праві загальна частина галузі визначає поняття фінансів,
фінансової діяльності, норм і відносин, їх види, особливості та ін. Але це
загальнотеоретичні положення, які обов'язкові для фінансового права як
навчальної дисципліни, вони не містять фінансово-правових норм, що
становлять фінансове право як галузь права, тобто спостерігається ототожнення
галузі права і навчальної дисципліни. Питання, пов'язані з предметом,
джерелами та системою фінансового права, на сьогодні є темою дискусії.
У

загальну

частину

включаються

фінансово-правові

норми,

які

закріплюють основи фінансової діяльності держави, її принципи, методи,
правові форми; фінансову систему, коло і компетенцію органів держави та
органів місцевого самоврядування у сфері фінансів і розмежування їх
повноважень, види, форми і методи фінансового контролю. Положення, що
включаються в Загальну частину фінансового права, мають однакове значення
при здійсненні фінансової діяльності як органами держави, так і органами
місцевого самоврядування.
В особливу частину включаються конкретні групи правових норм, які
регулюють однорідні фінансові відносини, пов'язані між собою, як самостійні,
окремі підгрупи, тобто фінансові інститути. Загально прийнято норми
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особливої

частини

фінансового

права

групувати

залежно

від

сфери

регулювання фінансових відносин. Так, розрізняють фінансово-правові норми,
що регулюють і суспільні відносини у сфері: Державного бюджету; бюджетів
органів місцевого самоврядування; цільових позабюджетних державних і
муніципальних фондів; загальнодержавних і місцевих податків, зборів
(обов'язкових платежів); державного кредиту; фінансів державних підприємств;
державного страхування; державних витрат; банківського кредитування та
безготівкових розрахунків; грошового обігу і валютного регулювання.
Але існують й інші точки зору з проблеми конструктивного складу
особливої частини фінансового права. Так, деякі автори вважають, що особлива
частина фінансового права складається з ряду розділів (підгалузей), які у свою
чергу складаються з фінансово-правових інститутів і субінститутів, у яких
згруповані норми права.
Хоча правильним би було вести мову про те, що особлива частина
фінансового права підрозділяється на інститути, а деякі з останніх, унаслідок
об'єктивних

причин,

складають

більш

значні

утворення,

які

можуть

іменуватися як розділ або підгалузь фінансового права. Такий розподіл
фінансового права на інститути і розділи (підгалузі) відповідає основним
ланкам фінансової системи, де базою їх виділення служать особливості тих або
інших груп фінансово-економічних відносин, що визначають у свою чергу
специфіку конкретних методів і форм здійснення фінансової діяльності.
В особливій частині фінансового права найважливішим є розділ,
іменований бюджетним правом. Відзначимо, що таке найменування відповідної
частини фінансового права до певної міри є умовним. Це ж можна віднести і до
інших розділів (підгалузей) фінансового права (наприклад, податкового або
страхового права).
У даний час більшість фахівців єдині у визначенні змісту особливої
частини фінансового права. Але це не означає відсутності інших трактувань
основних положень деякими авторами, відмінних від наведених в даній роботі.
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Загальна і особлива частини фінансового права є єдиним цілим.
Положення загальної частини застосовуються до всіх інститутів особливої.
Фінансове право складається з правових норм, які включаються в акти
різної правової форми (закони, укази, інструкції, рішення та ін.) з фінансових
питань

і

в

фінансового

сукупності
права

складають

необхідно

фінансове

відрізняти

законодавство.

від

системи

Систему

фінансового

законодавства, яке є зовнішньою формою фінансового права і відображає його
внутрішню структуру. Тобто система фінансового законодавства є ієрархічною
сукупністю законів і нормативно-правових актів з фінансових питань.
Вертикальна структура системи фінансового законодавства включає
Конституцію України, закони України з фінансових питань. В першу чергу до
них відносяться ті, які через п. 1 ч. 2 ст. 92 Конституції України встановлюють
Державний

бюджет

України;

бюджетну

систему

України;

систему

оподаткування; податки і збори; принципи створення і функціонування
фінансового,

грошового,

кредитного

та

інвестиційного

ринків;

статус

національної валюти, статус іноземних валют на території України; порядок
освіти і погашення державного внутрішнього та зовнішнього боргу; порядок
випуску і обігу державних цінних паперів, їх види і типи.
Фінансово-правові

норми

містяться

у

великій

кількості

різних

нормативно-правових актів, або джерел права, як загального, так і спеціального
характеру.
На сьогодні під джерелом права в спеціальній літературі розуміють не
тільки підстави юридичної обов'язковості правової норми (джерело права у
формальному, юридичному значенні, як це вказано вище), але й матеріальні
умови життя суспільства (джерело права в матеріальному значенні), і
матеріали, за допомогою яких людство пізнає право (джерело пізнання права).
Крім зазначеного, багато авторів виділяють ще й історичні джерела права,
маючи при цьому на увазі внесок внутрішнього й іноземного права у
формування тієї або іншої системи права.
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Більш детально слід розглянути джерело права у формальному
(юридичному) значенні, де джерелом фінансового права України є нормативноправові акти органів законодавчої і виконавчої влади, а також органів місцевого
самоврядування, у яких містяться юридичні норми, що регулюють фінансовоекономічні відносини.
Основне значення у фінансовому праві, як і в будь-якій іншій галузі, має
Конституція України, що містить основоположні принципи, на яких базується
галузь фінансового права. Конституція України визначає відправні початки
нормативної регламентації фінансових відносин і є базою для фінансового
законодавства.
Конституційні норми як основне джерело фінансового права умовно
можна об'єднати в дві групи: норми безпосередньої дії, регулюючі фінансові
відносини, і норми, які є базою розгалуженого фінансового законодавства.
До першої групи входять статті Конституції України, норми яких
установлюють повноваження у сфері фінансів Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати.
Статтею 67 Конституції України вимагається в обов'язках кожного
громадянина сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, установлених
законом, і щорічно подавати до органів податкової служби за місцем
проживання (а зараз і реєстрації) декларації про своє матеріальне становище і
доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
Стаття 85 Конституції України, визначаючи повноваження Верховної
Ради України у сфері фінансів, закріпила за нею право на затвердження
Державного бюджету України і внесення змін у нього, здійснення контролю за
виконанням Державного бюджету України і ухвалення рішення щодо звіту про
виконання.
У частині 2 ст. 92 Конституції України міститься перелік відносин,
порядок

регулювання

яких

затверджується

виключно

законами,

що

приймаються Верховною Радою України. До них відносяться майже всі види
фінансових відносин. В статтях 95-97 Конституції встановлені принципи
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побудови бюджетної системи, бюджетного періоду, обов'язки Кабінету
Міністрів України у сфері Державного бюджету України.
Статтею
контрольного

98

Конституції

органу

України

– Рахункової

передбачено

палати,

яка

створення

здійснює

нового

контроль за

використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради
України.
За статтею 99 Конституції України грошовою одиницею України є
гривня.
Стаття 106 Конституції України визначила право Президента України
підписувати всі закони України і надала йому право вето з приводу прийнятих
Верховною Радою законів, тому Президент України використовує своє право і
щодо фінансових законів.
На Кабінет Міністрів України ст. 116 Конституції України було
покладено забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної і
податкової політики; розробка проекту закону про Державний бюджет України
і забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою Державного
бюджету України, представлення Верховній Раді України звіту про виконання
Державного бюджету України.
Встановлені Конституцією України і повноваження у сфері Автономної
Республіки Крим (ст. 138), органів місцевого самоврядування (статті 141-143).
Усі норми Конституції України можуть бути реалізовані державою тільки
тоді, коли воно матиме достатню для цього матеріальну базу. В умовах
існування товарно-грошових відносин і закону вартості для функціонування
держави, його органів та органів місцевого самоврядування необхідні грошові
кошти. Жодне управлінське рішення, що приймається у виконання норми
Конституції України, не можна реалізувати без вкладення грошових коштів,
тобто виконання будь-яких розпоряджень Конституції вимагає їх витрачання.
Будь-яке витрачання фінансових ресурсів вимагає правової підстави. Загальні
суми витрат установлюються Верховною Радою України в законі про
Державний бюджет України, а місцевими радами – в рішеннях про місцеві
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бюджети. Норми і нормативи цих витрат визначаються у фінансовому
законодавстві, тобто для реалізації норм Конституції України (наприклад, ст. 53
про право кожного на освіту) необхідні грошові кошти, що відпускаються на
основі фінансового законодавства. Таким чином, друга група норм Конституції
України

складає

правову

базу

для

фінансового

законодавства,

хоча

безпосередньо фінансових відносин не регулює.
У фінансовому праві нормативно-правові акти підрозділяються на
постійно (тривало) діючі (таких більшість) і періодичні, що приймаються на
один річний (бюджетний) період.
Серед законів України джерелами фінансового права є щорічні закони
України "Про Державний бюджет України", прийнятий 08 липня 2010 року
Бюджетний кодекс України, прийнятий 02 грудня 2010 року Податковий
кодекс України.
Значне місце серед джерел фінансового права займають укази Президента
з фінансових питань. Наприклад, Указ Президента України "Про зміцнення
фінансової дисципліни і запобігання правопорушень в бюджетній сфері", Указ
Президента України "Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи
державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних
коштів", Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення наповнення
Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" та інші.
Джерелами фінансового права є постанови та розпорядження Кабінету
Міністрів України з фінансових питань.
Основною формою актів центральних фінансових органів (Міністерства
фінансів України, Міністерства доходів і зборів України, Державного
казначейства України, Державної фінансової інспекції України) є нормативноправові акти (інструкції, методичні вказівки, роз'яснення), затверджені
наказами керівників міністерств і відомств. Ці акти деталізують закони і
постанови уряду України з фінансових питань.
Самостійну групу джерел фінансового права утворюють рішення органів
місцевого самоврядування з фінансових питань. їх особливістю є територіальна
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обмеженість і самостійність у прийнятті рішень, що стосуються місцевих
бюджетів, установлення місцевих податків та зборів, (статті 142 і 143
Конституції України). Рішення органів місцевого самоврядування обов'язкові
для розташованих на їх території підприємств, організацій, посадовців і
громадян.
Закони і підзаконні нормативно-правові акти у сфері фінансів вступають
у законну силу з моменту, встановленого законом або іншим нормативноправовим актом. Закони і нормативно-правові акти у сфері фінансів бувають у
більшості своїй невизначено тривалої дії. Проте закон про Державний бюджет і
рішення про місцеві бюджети відповідно до ст. 96 Конституції України
затверджуються на один рік – бюджетний період з 1 січня по 31 грудня.
Всі нормативно-правові акти міністерств і інших органів виконавчої
влади і контролю, як правило, торкаються прав, свобод і законних інтересів
громадян або ж мають міжвідомчий характер. У зв'язку з цим відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств і інших органів виконавчої влади" всі
вони підлягають державній реєстрації відповідно в Міністерстві юстиції
України або в управліннях юстиції.
Слід відзначити особливу роль як джерел фінансового права Бюджетного
та Податкового кодексів України.

Фінансове законодавство,

особливо

бюджетне і податкове, настільки мобільне, що ним дуже важко користуватися
навіть фахівцям, а не тільки громадянам-платникам податків. Кодекси
допоможуть зміцненню правової основи державного і суспільного життя,
забезпеченню

стабільності,

доступності

фінансового

законодавства

для

громадян України, посиленню охорони їх прав і свобод.
Останнім часом джерелом фінансового права, як і інших галузей права,
стали вважати акти судових органів. До останнього часу вітчизняна юридична
наука не визнавала прецедентного права, проте з уведенним Конституцією
України нового органу – Конституційного Суду України – відношення до
судових рішень змінилося.
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Вважається, що рішення Конституційного Суду України можуть бути
тоді джерелом фінансового права в цілому (з бюджетних, податкових,
витратних питань),

коли

вони

виносяться

за

результатами

перевірки

конституційності нормативно-правових актів або окремих актів з питань
бюджетного або податкового права, що містяться в окремих законах,
Бюджетному кодексі або в майбутньому Податковому кодексі, або дають
тлумачення положень Конституції України (чого, загалом, і не повинно бути),
має значення для з'ясування окремих норм фінансового права. Проте в актах
найвищих судових органів міститься прецедент тлумачення. Але це все ж таки
не джерело права, оскільки судові органи не наділяються Конституцією
повноваженнями регулювання фінансових відносин.
До джерел фінансового права також необхідно відносити міжнародні
договори (угоди), учасником яких є Україна. Крім зазначеного, є певні підстави
віднести до джерел фінансового права норми внутрішнього адміністративного і
внутрішнього фінансового права міжнародних організацій. Оскільки такими
нормами встановлюються обов'язкові для членів цих організацій правила, які
торкаються

сплати

членських

внесків,

правового

статусу

органів

та

співробітників цих утворень, різноманітних, у тому числі і фінансових, прав та
обов'язків країн-учасниць тощо. Положення установчих документів і рішення
органів таких міжнародних організацій, членом яких є Україна, як правило,
оформляються відповідними актами. Згідно зі ст. 9 Конституції України діючі
міжнародні договори, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства України.
4.

Наука фінансового права.

Поряд з іншими аспектами дослідження фінансове право можна
розглядати й як галузь юридичної науки. Тобто наука фінансового права є
сукупністю теоретичних понять, тлумачень і уявлень про чинне фінансове
право, його предмет і метод, правові підгалузі та інститути, що входять до його
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складу. Предметом фінансового права як науки є його гносеологія, а також
осмислення й дослідження проблем та перспектив удосконалення галузі.
Фінансове право як галузь права матеріалізується у фінансово-правових
нормах, принципах, методах; наука фінансового права – в узагальненнях,
оцінках, висновках, концепціях, нових поняттях і категоріях, у теоріях і
доктринах, що відображаються в наукових працях: статтях, монографіях,
навчальних посібниках та підручниках із фінансового права.
Як і будь-яка інша наука, наука фінансового права має властиві тільки їй
предмет дослідження і понятійно-категорійний апарат, власний зміст. З іншого
боку, вона є частиною юридичної науки в цілому. Предметом науки
фінансового права є сукупність знань про фінансове право та фінансову
діяльність держави, хоч такі знання є різнорідними.
Як одна з юридичних наук, наука фінансового права вивчає історію
фінансового законодавства, розробляє наукові рекомендації щодо його
вдосконалення. Завданнями науки фінансового права є вивчення фінансового
законодавства інших держав, здійснення порівняльного аналізу й використання
позитивного досвіду для вдосконалення практики оновлення фінансовоправових актів, тим паче, що нині на порядку денному у сфері фінансової
діяльності держави залишається реформування податкового законодавства та
законодавства про відносини у сфері державного кредиту.
Фінансовому праву як науці притаманні певні особливості. Це суспільна
наука, відповідно вона підпадає під різноманітні деформації та політичний
тиск, особливо у сфері дослідження практичного досвіду правозастосовної
діяльності органів управління у сфері фінансів.
Наука фінансового права як юридична наука досліджує низку фінансових
явищ і понять, що за своєю природою є предметом дослідження економіки та
фінансів. Отже, понятійно-категорійний апарат фінансової науки та науки
фінансового права значною мірою тотожні. Наука фінансового права вивчає
фінансово-правові явища, які за юридичною природою є публічно-правовими і
виникають лише у сфері державних фінансів. Сфера приватних фінансів –
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предмет дослідження цивільного права, там застосовується диспозитивний
метод правового регулювання.
У межах фінансового права розвиваються інститути податкового права,
фінансового контролю, банківської діяльності, оскільки всі розуміють значення
податків для формування дохідної частини бюджету, однак формування
податкової системи держави має бути відпрацьоване на певних категорійних
поняттях. Визначаючи склад податкової системи, слід ураховувати як практику
розвинутих країн, так і особливості національної економіки України, історичні
традиції тощо.
Дослідження фінансово-правових відносин є актуальною темою для
вивчення у вищих навчальних закладах. Фахівці-практики добре розуміють, що
впровадження

фінансових

законів,

формування

сучасної

системи

міжбюджетних, податкових відносин, діяльності у кредитно-фінансовій сфері
потребують якісного наукового підґрунтя. Саме тому за останні роки значно
зросла кількість та якість дисертаційних досліджень, що здійснюють не лише
науковці, а й практики.
Фінансове право в системі права.
Рух коштів регулюється комплексом правових галузей, що належать до
системи права. Природно, що кожна галузь визначає свій аспект регулювання,
відмежовуючи групу однорідних правових відносин, щодо яких застосовується
специфічний галузевий метод регулювання. Фінансове право, беручи участь у
цьому регулюванні, відповідно до свого предмета і методу, не виключає
встановлення стійких зв’язків з іншими галузями права, які тією чи іншою
мірою стосуються об’єкта фінансово-правового регулювання. Явище, що
потребує

всебічного

правового

регулювання,

може

поєднувати

два

суперечливих процеси. З одного боку, потрібно поділити це явище на складові,
які і мають бути у сфері уваги окремих галузей права, що регулюють конкретну
сторону проблеми своїми специфічними методами. З другого боку, важливо
зіставити окремі режими правового регулювання або з’єднати їх у єдиний
процес, визначити і погодити межі зіткнення окремих галузей. Наприклад, факт
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одержання заробітної плати фізичною особою припускає виникнення або
реалізацію трудових правовідносин, податкових (пов’язаних зі сплатою
податку з доходів фізичних осіб), цивільних (приміром, при погашенні кредитів
чи відсотків на них безпосередньо із зарплати) і т. ін. Саме тому дуже важливо
визначити місце фінансового права в системі права.
Регулювання відносин, пов’язаних із рухом публічних грошових фондів,
передбачає певний фінансово-правовий аспект цього процесу:
– фінансово-правові відносини спрямовані на мобілізацію публічних
грошових фондів;
– зібрані кошти спрямовуються на виконання функцій і завдань держави,
органів місцевого самоврядування;
– визначають умови виникнення, зміни і припинення грошових відносин;
– визначають функції державних органів у сфері фінансової діяльності.
Особливості, своєрідність і зміст фінансового права найповніше
розкриваються при зіставленні з іншими галузями права і відмежуванні його
від них. Фінансові правовідносини, що передбачають обов’язковим суб’єктом
державу, пов’язані з багатьма сторонами її функціонування. Конституційне
право, що має базове значення для всіх правових галузей та інститутів, відіграє
таку саму роль і стосовно фінансового права. Так, Конституція України
встановлює

пріоритет

міжнародних

угод

над

нормами

національного

законодавства. Принципове значення для формування і функціонування всієї
системи фінансового законодавства має і норма Конституції, відповідно до якої
закони й інші правові акти не повинні суперечити Конституції. Крім того, деякі
норми конституційного права одночасно містять основні засади фінансового
права. Так, ст. 67 Конституції України містить положення, відповідно до якого
громадянин зобов’язаний платити законно встановлені податки і збори. Ця сама
стаття виконує охоронні функції і захищає інтереси всіх платників, оскільки
містить положення, що забороняє необґрунтоване збільшення податкового
тягаря шляхом надання податковим нормам зворотної сили.
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Взаємодія фінансового й адміністративного права виявляється у
встановленні відповідальності за порушення фінансового законодавства.
Охоронна функція фінансового права зумовлена тим, що адміністративна
відповідальність забезпечує виконання платниками податків їхніх обов’язків.
Наприклад, відповідальність за порушення податкового законодавства містить
разом з фінансовими і систему адміністративних санкцій. При цьому
застосування адміністративних санкцій за фінансові правопорушення також
неможливе без використання категорій фінансового права.
Особливий інтерес становить співвідношення фінансового і цивільного
права. Хоча фінансове право є публічною галуззю, між ним і цивільним правом
існує якнайтісніший зв’язок. Фінансове і цивільне право пов’язані настільки
тісно, що дають підстави одним бачити у фінансовому праві додаток до
цивільного права, а іншим – стверджувати, що цивільне право має бути
підпорядкованим фінансовому праву. Однак таке тлумачення взаємозв’язку
фінансового і цивільного права може лише відволікти від суті справи.
Фінансове право, як і цивільне, охоплює регулювання господарських процесів,
але в зовсім інших аспектах, іншими методами. Такі категорії цивільного права,
як
дохід, майно, споживання (витрати), видатки та ін., використовують у
фінансовому праві, де вони формуються й інституціоналізуються.
До майнових відносин, які ґрунтуються на адміністративному чи іншому
владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, у тому числі до фінансових і
адміністративних відносин, цивільне законодавство не застосовують, якщо
інше не передбачено законодавством. Отже, за загальним правилом, норми
цивільного права не застосовуються до бюджетних, податкових відносин. Це
розмежування є надзвичайно важливим, оскільки фінансові відносини також
тісно пов’язані з майном. Однак можливі й винятки, коли ті чи інші положення
цивільного законодавства застосовують у сфері фінансового регулювання.
Саме цивільне право регулює відносини, реалізація яких передбачає
досягнення певних господарських результатів. Після одержання таких
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результатів починає діяти фінансове право, що визначає розміри й порядок
сплати відповідних платежів, санкції за ухиляння від сплати податків, зборів
тощо. Таким чином, фінансове право ніби підключається до відносин, що
регулюються цивільним правом. Часто фінансове право прямо посилається на
цивільно-правові інститути (власність, відкриття спадщини, дарування) і
поняття (договір купівлі-продажу, передача права власності).
Низка комплексних категорій характерна для фінансового і трудового
права. Наприклад, особливості оподаткування пенсій чи дія специфічного
механізму відрахувань у Пенсійний фонд дуже схожі з податковими важелями і
включаються до переліку податків, зборів і платежів, що регулюються Законом
України "Про систему оподаткування", хоча і визначаються предметом
трудового права.
Зв’язок фінансового і кримінального права має подвійну природу. З
одного боку, окремі норми кримінального права спрямовані на захист тих
об’єктів, що є об’єктами фінансово-правового регулювання, а з другого кваліфікація

деяких

злочинів

неможлива

без

застосування

категорій

фінансового права і норм фінансового законодавства.
Досить активно застосовують нормативні акти міжнародного права, що
регулюють фінансову діяльність. Так, договори (конвенції, угоди) про усунення
подвійного оподаткування пов’язують Україну з багатьма державами (Великою
Британією, Польщею та ін.). Особливістю подібних переплетень фінансового й
міжнародного права є вища юридична чинність міжнародних договорів
порівняно із законами.
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