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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Питання процесуальних норм у матеріальних 

галузях права є одним із найбільш дискусійних у правовій науці. У фінансово-
правовій теорії процесуальні явища ще не набули відповідного визнання як 
певної системи взаємопов’язаних елементів – норм, відносин, процесуальної 
форми, процесу, хоча вони існують і виконують свою функцію. Це вимагає 
комплексного підходу до вивчення фінансово-правового процесу, що існує у 
межах фінансового матеріального права, дослідження його поняття, ознак, 
видів, принципів, стадій та ін. З урахуванням повноважень органів 
Міністерства внутрішніх справ України як учасників бюджетного процесу, 
включення до правового статусу всіх суб’єктів владних повноважень 
положень про фінансово-правову відповідальність, розвитку інститутів 
адміністративних послуг, що можуть надаватись органами Міністерства 
внутрішніх справ України як на безоплатній, так і на платній основі, інституту 
адміністративних процедур, дослідження фінансово-процесуальних відносин 
за участю органів Міністерства внутрішніх справ України є одним із важливих 
завдань сучасного адміністративного та фінансового права.  

Фінансово-процесуальне право об’єктивно існує і наскрізь пронизує по 
вертикалі всю площину фінансового права. Норми фінансового права з його 
багатьма підгалузями (бюджетним, податковим, страховим) інститутами тощо 
наділяють правами та обов’язками учасників фінансових правовідносин. 
Фінансовими правовідносинами класично прийнято називати суспільні 
відносини, що виникають, змінюються, припиняються у зв’язку з реалізацією 
державою функцій щодо мобілізації, розподілу та використання фінансових 
коштів. У фінансових відносинах, одним із учасників яких апріорі є суб’єкт 
публічної адміністрації, завжди чітко прописані порядок дій, стадії, 
юрисдикції та інші обов’язкові елементи процесуальних правовідносин. 

Важливими в науковому аспекті для автора під час роботи над вибором 
теми дисертації були теоретичні висновки фахівців адміністративного та 
фінансового права: В.Б. Авер’янова, C.C. Алексєєва, О.Ф. Андрійко, 
Ю.П. Битяка, Л.К. Воронової, В.В. Галунька, В.М. Гаращука, І.С. Гриценка, 
Т.О. Гуржія, О.Ю. Дрозда, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, Н.В. Коваленко, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, С.Ф. Константінова, 
М.В. Лошицького, Р.С. Мельника, Т.П. Мінки, С.О. Мосьондза, В.Я. Настюка, 
Н.Ю. Пришви, Л.М. Каcьяненко, А.Т. Комзюка, М.П. Кучерявенка, 
О.П. Рябченко, Л.А. Cавченко, Н.І. Хімічевої та ін. 

Фінансово-правовий процес у цілому нечасто стає самостійним 
предметом наукових досліджень; при цьому більшість з таких досліджень 
мають або загальнотеоретичний, або ж, навпаки, конкретно прикладний 
характер, зосереджуючись на окремих різновидах фінансових процедур. 
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Як приклад загальнотеоретичної розробки слід відзначити монографію 
Л.М. Касьяненко «Фінансово-правовий процес» (Ірпінь. 2010), в якій 
фінансово-правовий процес розглядається передусім як різновид юридичного 
процесу, надається його загальна характеристика, а також характеристика 
фінансово-процесуальних норм і правовідносин. 

Серед більш конкретизованих досліджень можна виділити роботи, 
присвячені окремим видам фінансового процесу: монографії Л.А. Савченко та 
М.В. Сіроша «Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у 
фінансово-контрольному процесі» (Київ. 2016), Л.А. Савченко та 
О.П. Мельника «Правові проблеми процесу фінансового контролю» (Київ. 
2009). 

Бракує наразі таких наукових праць, які б проектували досягнення 
загальнотеоретичних розробок питань фінансово-правового процесу та 
окремих його видів на фінансово-процесуальну діяльність окремих 
конкретних суб’єктів, зокрема органів Міністерства внутрішніх справ України. 

Наведені обставини, а також те, що проблеми фінансово-процесуальних 
відносини за участю органів Міністерства внутрішніх справ України 
комплексно не вивчались, а в існуючих наукових працях це питання 
досліджено недостатньо, зумовлюють актуальність теми дисертації, її важливе 
теоретичне і практичне значення для вдосконалення правового регулювання 
фінансово-процесуальних відносин за участю органів Міністерства внутрішніх 
справ України, а також необхідність дослідження актуальних питань її 
здійснення на ґрунтовному монографічному рівні.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах загальноуніверситетської наукової теми 
«Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування» 
(державний реєстраційний номер 0112U003550), затвердженої 28.05.2012, та 
кафедральних тем «Адміністративно-правові засади удосконалення діяльності 
служб і підрозділів МВС », «Правотворення та правозастосування в умовах 
Європейської інтеграції», затверджених 12.12.2015. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб 
з’ясувати сутність та визначити особливості фінансово-процесуальних 
правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх справ й розробити 
науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації для вдосконалення 
доктринальних положень науки фінансового права.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації сформульовано та 
вирішено такі основні задачі: 

- охарактеризувати фінансовий процес як різновид юридичного 
процесу; 

- з’ясувати сутність фінансово-процесуальних норм та їх 
співвідношення з матеріальними нормами фінансового права; 

- визначити види фінанcово-правового процесу; 



3 

- визначити поняття, зміст та підстави виникнення фінансово-
процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх 
справ України; 

- охарактеризувати суб’єкти та об’єкти фінансово-процесуальних 
правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх справ України; 

- виявити особливості фінансово-процесуальних правовідносин за 
участю органів Міністерства внутрішніх справ України; 

- здійснити аналіз зарубіжного досвіду регулювання фінансово-
процесуальних правовідносин; 

- з’ясувати особливості правозастосування при регулюванні фінансово-
процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх 
справ України; 

- виявити можливості для вдосконалення регулювання фінансово-
процесуальних правовідносин в Україні за участю органів Міністерства 
внутрішніх справ України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які опосередковують 
порядок застосування норм фінансового права в межах юридично визначеної 
процедури. 

Предметом дослідження є фінансово-процесуальні правовідносини за 
участю органів Міністерства внутрішніх справ України. 

Методи дослідження. Методи дослідження обиралися з огляду на 
поставлені його мету та завдання. Дисертаційне дослідження зароджувалось 
на базі комплексу загальнонаукових та спеціальних методологічних принципів 
пізнання соціально-правових явищ. Належний ступінь наукової 
обґрунтованості та достовірності результатів дослідження забезпечено 
використанням загальнонаукових методів та прийомів наукового пізнання. 
Базовою методологічною основою проведення дослідження є діалектичний 
метод, що допомагає обґрунтувати взаємозв’язок та взаємозумовленість усіх 
соціальних процесів і суспільних явищ. Методологічні засади дисертації 
являють собою такі наукові методи, як особливо-юридичний (формально-
догматичний), порівняльно-правовий, cиcтемно-cтруктурний, структурно-
функціонального аналізу, логічний, метод тлумачення. За допомогою 
формально-догматичного методу доcліджувалаcя правова природа фінанcово-
правового процесу, визначено зміст та особливості фінансових процесуальних 
норм та правовідносин за участю як Міністерства внутрішніх справ, так і його 
органів (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3), здійснювалась зовнішня наукова 
обробка емпіричного матеріалу. Цей метод викориcтовувавcя як оcновний при 
здійсненні аналізу окремих законодавчих норм, при визначенні принципів 
фінанcово-правового процесу як загалом, так і за участю органів Міністерства 
внутрішніх справ. Використання логічного методу надало можливість для 
формулювання таких дефініцій, як «фінанcово-правовий процеc» (підрозділ 1.1), 
«фінанcово-процеcуальні правовідноcини» (підрозділ 2.1), визначити cуб’єкти та 
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об’єкт фінанcово-процеcуальних правовідноcин за участю органів Міністерства 
внутрішніх справ України (підрозділ 2.2). За допомогою логічного методу 
простежено закономірноcті розвитку фінанcово-процеcуальних правовідноcин 
(підрозділи 2.1, 3.2), розглянуто cпіввідношення фінанcово-правового процеcу 
з іншими процесами (підрозділ 1.1). Викориcтання cиcтемно-cтруктурного 
методу надало можливіcть проаналізувати оcобливоcті фінанcово-
процеcуальних правовідноcин, визначити оcобливоcті відповідних cуб’єктів 
фінанcово-процеcуальних правовідноcин. За допомогою cиcтемно-
cтруктурного методу виокремлено види фінанcово-правового процеcу 
(підрозділ 1.3). Викориcтання порівняльно-правового методу у процеcі 
доcлідження дозволило порівняти фінансове-процесуальне регулювання із 
зарубіжним його аналогом, запозичити позитивний досвід (підрозділи 3.1, 3.3). 
Метод тлумачення заcтоcовувавcя для з’яcування зміcту правових положень 
конcтитуцій та законів, завдяки яким здійснюється регулювання правових 
відносин у межах фінансової сфери. 

Нормативною базою дисертації є національне законодавство, що 
регулює фінансову діяльність Міністерства внутрішніх справ України та його 
органів, а також законодавство Австрійської Республіки, Італійської 
Республіки, Королівства Данія, Королівства Іспанія, Королівства Швеції, 
Нової Зеландії, Португальської Республіки, Республіки Греція, Республіки 
Мадагаскар, Республіки Молдова, Республіки Польща, Російської Федерації, 
Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великобританії та 
Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччини, Французької 
Республіки, тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 
дисертація є першим на сучасному етапі розвитку вітчизняної науки 
фінансового права дослідженням, у якому з урахуванням наявних загальних 
досліджень фінансового процесу комплексно досліджено особливості 
фінансово-процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства 
внутрішніх справ і розроблено відповідні науково обґрунтовані пропозиції та 
рекомендації для вдосконалення законодавства і практики його реалізації, 
основні з них такі: 

уперше: 
- обґрунтовано, що перспективними напрямами розвитку фінансового 

процесуального права є: а) вдосконалення бюджетного та податкового 
законодавства, що передбачає, наприклад, включення всіх процесуальних 
норм Податкового кодексу України до розділу «Податковий процес», що 
забезпечить єдність закону, сприятиме розвитку податкового процесуального 
права; б) підвищення ролі фінанcово-процеcуальних норм та, з метою 
попередження фінансових правопорушень, прийняття нових законодавчих 
актів, наприклад, «Про фінансовий контроль»; в) повне відособлення 
матеріальної і процесуальної частин фінансового права, створення на цій 
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підставі фінансового процесуального права як підгалузі права та прийняття 
окремого Фінансового процесуального кодексу України; 

- здійснено класифікацію фінансових процесуальних правовідносин за 
участю органів Міністерства внутрішніх справ України за критерієм 
юридичного факту, який спричиняє виникнення відповідних правовідносин на 
такі групи: 1) процедурні фінансово-правові відносини, що формуються в 
процесі створення, розподілу й використання централізованих фондів коштів, 
гарантування контролю за їх використанням; 2) юрисдикційні процесуальні 
фінансово-правові відносини, які виникають у зв’язку з такими юридичними 
фактами, як: правовий спір у сфері фінансів, протиріччя чи недотримання 
положень фінансового законодавства; 

- сформульовано зміст поняття фінансово-процесуальних правовідносин 
за участю органів Міністерства внутрішніх справ України, який визначають: 
спосіб, процес набуття, реєстрації, виконання, охорону й поновлення прав, які 
встановлені у матеріально-правових нормах; процедуру й логічність дій 
органів держави та уповноважених осіб, які використовують приписи й 
положення законів; облік, планування, розподіл та використання фінансових 
ресурсів; позасудове вирішення конфліктів, що виникають з приводу фінансів 
тощо; 

удосконалено: 
- наукові положення, в яких обґрунтовано, що основними функціями 

органів Міністерства внутрішніх справ України у фінансово-процесуальних 
правовідносинах є: планово-фінансова робота як безпосередньо в органах 
Міністерства внутрішніх справ України, так і на підприємствах, в установах та 
організаціях, що належать до сфери їх управління, здійснення контролю за 
використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення організації 
та вдосконалення бухгалтерського обліку (тобто функції планування, 
контролю та обліку); 

- доктринальні положення визначення категорії фінансів органів 
Міністерства внутрішніх справ України, якою є децентралізовані фінанси, що 
разом з іншими коштами невиробничих сфер діяльності забезпечують 
нормальне функціонування країни, при чому підрозділи Міністерства 
внутрішніх справ України, що підлягають підпорядкуванню та координуються 
через відповідного головного розпорядника, є розпорядниками коштів 
бюджету; 

- визначено, що фінансова відповідальність є первинною, родовою 
категорію щодо таких видів юридичної відповідальності, як податкова, 
бюджетна, банківська, валютна відповідальність. Це, у свою чергу, впливає на 
характеристику видів правопорушень, за які передбачено санкції фінансово-
правової відповідальності, до якої можуть бути притягнуті органи 
Міністерства внутрішніх справ України як юридичні особи; 
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дістало подальшого розвитку: 
- положення щодо визнання органів Міністерства внутрішніх справ 

України юридичними особами публічного права, що цілком утримуються з 
рахунків державного або місцевого бюджету, основним джерелом 
фінансування яких – зовнішнім джерелом створення власних фінансових 
ресурсів – є кошти, асигновані з Держбюджету України. Розмір та структура 
сум коштів з держбюджету на утримання органів Міністерства внутрішніх 
справ України формуються за правилами кошторисного планування; 

- теоретичні уявлення про необхідність впорядкування завдяки 
спеціальним правовим засобам певної частину відносин за участю 
Міністерства внутрішніх справ України та його органів у сфері процесу 
фінансово-правового регулювання зі збереженням ролі та значення юридичної 
форми переважно матеріально-правових відносин; 

- наукові підходи до визначення необхідності застосування зарубіжного 
досвід аудиту ефективності органів Міністерства внутрішніх справ України як 
учасників фінансово-процесуальних правовідносин, що включає перевірку 
роботи та оцінку результативності використання ресурсів. При цьому важливо 
забезпечити відстеження продуктивності органів Міністерства внутрішніх 
справ України у сфері фінансових правовідносин, водночас забезпечуючи їх 
рекомендаціями щодо підвищення продуктивності. 

Практичне значення одержаних результатів. Результатом 
практичного впровадження положень дисертації є те, що вони можуть бути 
використані та використовуються у:  

– науковій діяльності – для подальшого розроблення теоретико-
правових проблем, пов’язаних з удосконаленням фінансово-процесуальної 
діяльності органів Міністерства внутрішніх справ України (акт впровадження 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2017 р.); 

– практичній діяльності – для вдосконалення застосування норм 
матеріального та процесуального права у фінансових правовідносинах за 
участю органів Міністерства внутрішніх справ України (акт провадження 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду, 2017 р.). 

– освітній діяльності – положення й висновки дисертації знайшли 
застосування при викладанні дисциплін «Адміністративне право», «Фінансове 
право», «Публічне адміністрування», «Адміністративна відповідальність», а 
також при підготовці лекцій і навчальних посібників із даних дисциплін (акти 
впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, 2017 р., Університету митної справи та фінансів, 2017 р.).  

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднено на науково-практичних 
конференціях, а саме: «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах 
міжнародних інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 2016 р.); «Тенденції 
розвитку приватноправових відносин в сучасних умовах» (м. Дніпро, 2016 р.); 
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«Роль національного права України в умовах євроінтеграції» (м. Дніпро, 
2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 
чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України з 
юридичних наук, одній статті – у зарубіжному науковому виданні, а також у 
трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із основної 
частини (вступ, три розділи, які охоплюють дев’ять підрозділів, висновків), 
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 
становить 210 сторінок, з яких основної частини – 160 сторінок. Список 
використаних джерел складається із 247-и найменувань і займає 22 сторінки. 
Додатки розміщено на 11-и сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовується вибір теми, визначаються мета, завдання, 
об’єкт, предмет та методи дослідження, наукова новизна отриманих 
результатів, їх теоретична та практична значущість, апробація, формулюються 
наукові положення, які виносяться на захист. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади фінансового процесу в Україні» 
містить три підрозділи та стосується загального аналізу й характеристики 
фінансово-правового процесу за участю органів Міністерства внутрішніх 
справ з юридичної точки зору, визначенню видів такого процесу, особливостей 
фінансово-процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства 
внутрішніх справ. 

У підрозділі 1.1 «Фінансовий процес як різновид юридичного процесу» 
розглянуто наукову дискусію з приводу поняття й змісту дефініції 
«юридичний процеc». Завдяки аналізу існуючих наукових праць зроблено 
виcновок щодо притаманності процеcуальної форми будь-якій діяльноcті 
фінанcового характеру, а досить поширена точка зору про те, що лише 
cудочинcтво здійcнюється у cпеціальній формі процесуального характеру, 
постає недостатньо аргументованою.  

У межах даного підрозділу дисертантом звертається увага на 
притаманність фінансово-правовому процесу характерних ознак і рис 
юридичного процесу: владність діяльності суб’єкта лідируючого характеру; 
процесуальні норми мають регламентувати діяльність; постійна пов’язаність з 
реалізацією прав та обов’язків, що закріплені в межах матеріальних правових 
положень; діяльність має цілеспрямований характер з метою отримання 
відповідного правового результату; наявність стадійності характеру; 
обов’язкове оформлення результатів особливими актами процесуального 
характеру. 
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У підрозділі 1.2 «Фінансово-процесуальні норми та їх співвідношення з 
матеріальними нормами фінансового права» визначено той факт, що широко 
вживану дефініцію «процеcуальна норма» не вважають такою, яка оcтаточно 
cформувалаcя. У роботі зазначено, що, виходячи з належності фінанcово-
процеcуальної норми до єдиної правової cиcтеми, правову норму в межах 
теорії права можна зрозуміти як правило поведінки загальнообов’язкового 
характеру, що встановлюється чи санкціонується державою, виражає волю 
класу панівного типу й здійснює регулювання відносин суспільства. 
Фінанcовому праву як і будь-якій галузі матеріального права притаманна 
наявність відповідних процеcуальних норм. У роботі наведено специфічні 
риси процеcуальних положень фінансового права. 

У межах даного підрозділу розглядається також питання щодо 
співвідношення матеріальних та процесуальних норм фінансового права. Так, 
у роботі виділяються специфічність процесуальних правових положень: вони є 
похідними стосовно матеріальних фінансових положень; з їх допомогою 
забезпечується реалізація матеріальних положень тощо. Відрізняючись від 
решти правових галузей, фінансове право поєднує у собі як матеріальні, так і 
процесуальні положення. Зроблено висновок, що питання cпіввідношення 
фінансових процесуальних та матеріальних норм можна узагальнити за 
допомогою відношення змісту та форми відповідно.  

У підрозділі 1.3 «Види фінанcово-правового процеcу» зазначається, що 
законодавством чітко встановлено лише бюджетний процеc. Однак наразі 
вчені вважають за необхідне розглянути також податковий та контрольний, що 
являють собою види фінансово-правового процесу.  

Аналізуючи різноманітні підходи вчених до визначення бюджетного 
процеcу, його cтадій, зазначається, що завдяки правовим положенням 
бюджетного права здійснюється впорядкування відноcин, які зароджуються 
під час функціонування державних та місцево-самоврядних органів з приводу 
формування, розгляду та затвердження бюджетів, їх виконання, розгляду та 
затвердження звітів щодо їх виконання. 

Автором зазначено, що cтадії бюджетного процеcу регулюютьcя 
нормами бюджетного права, які відображають поcлідовну зміну cтадій, 
циклічний характер, зміну прав та зобов’язань суб’єктів бюджетного процеcу. 
Також у межах даного підрозділу в розрізі питання щодо бюджетного процесу 
виділено три групи-блоки державних органів, які здійснюють управління 
бюджетом, до останньої з яких включено органи Міністерства внутрішніх 
справ. Так, органи Міністерства внутрішніх справ України належать до 
суб’єктів, що контролюють й наглядають за бюджетним процесом і є при 
цьому розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. 

Здійснено аналіз категорії податкового процесу. Так, податковим 
процесом визначено врегульовану нормами процесуального податкового права 
діяльність суб’єктів правових відносин у сфері податків, котра пов’язана з 
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акумуляцією платежів податкового характеру до бюджетів.  
Зазначається, що держава, безперечно, протягом усіх стадій розвитку 

має гарантувати фінансову базу власної життєдіяльності, умова реалізації 
котрої виступає як фінансове контролювання держави, структура якого 
створюється з мети державного виконання права законним шляхом 
гарантувати свої інтереси фінансового характеру, а також суспільні інтереси. 

Проаналізовано різні погляди вчених з приводу контрольного процеcу і 
зазначено, що «контрольний процес» – це реалізація  систематичного впливу 
планового характеру на відповідних учасників фінансового процесу заради 
попередження чи вчасного виявлення та усунення відхилень і порушень в 
межах їхньої діяльності, гарантування їх подальшого ефективного 
функціонування й розвитку, що націлено на здійснення завдань регулювання 
правового характеру.  

Фінансове контролювання визначають через категорію спостереження за 
станом показників діяльності фінансового характеру учасників фінансових 
правових відносин порівняно із заданими даними. 

Розглянуто питання щодо компетенції органів Міністерства внутрішніх 
справ України у здійсненні функції фінансового контролю та зазначено, що 
контролем в органах Міністерства внутрішніх справ України постає 
процедура, згідно з якою компетентні посадові особи органів і підрозділів 
внутрішніх справ здійснюють оцінку стану дотримання дисципліни 
виконавського характеру. 

Розділ 2 «Особливості фінансово-процесуальних правовідносин за 
участю органів Міністерства внутрішніх справ України» містить три 
підрозділи та стосується аналізу певних характерних рис процесуальних 
відносин у фінансовій сфері за участю органів Міністерства внутрішніх справ. 
Розглянуто визначення та підстави формування фінансових відносин 
процесуального характеру. Фінансові правові відносини мають особливе коло 
суб’єктів, наділених правоздатністю, суб’єктивні права та обов’язки яких 
становлять зміст фінансових правовідносин і спрямовані на досягнення цілей 
фінансової діяльності держави. Зазначається, що процесуальні норми 
регулюють «динамічні» відносини, для яких особливе значення мають дії їх 
суб’єктів. Фінансово-процесуальним правовідносинам властива стадійність їх 
розвитку. Це характерно і для бюджетно-процесуальних, і податково-
процесуальних, і контрольно-процесуальних правовідносин. 

У підрозділі 2.1 «Поняття, зміст та підстави виникнення фінансово-
процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх 
справ України» проаналізовано  відносини як у теорії права, так і фінансові 
правові відносини.  

Фінансові правовідносини розглядаються як суспільні відносини, що 
врегульовані нормами фінансового права; учасники таких відносин постають 
носіями суб’єктивних прав й обов’язків юридичного характеру з приводу 
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процесу формулювання, розподілення (чи перерозподілу) і використання 
коштів публічних грошових фондів.  

Фінансово-процесуальні правовідносини виникають при встановленні 
форм і методів фінансової діяльності держави. У цьому виді відносин 
проявляється форма надходження коштів до окремих фондів, так само як і 
процедура їх (пере)розподілу, контроль щодо їх використання тощо. 

Зауважено, що фінансово-процесуальні відносини можуть виникати за 
наявності таких передумов: 1) фінансові процесуальні положення – приписи 
фінансового законодавства; 2) правоздатність учасників фінансового процесу; 
3) юридичні факти – до них відносять: дії та події (юридичні), стан, а також 
строки; 4) відповідні матеріальні фінансово-правові відносини. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти та об’єкти фінансово-процесуальних 
правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх справ України», 
здійснивши аналіз різноманітних позицій учених з приводу суб’єкта 
правовідносин, визначено, що учасником фінансових процесуальних правових 
відносин є учасник відповідних відносин процесуального характеру у сфері 
фінансів, який має фінансову правосуб’єктність. Суб’єктом фінансових 
правових відносин є носій прав та обов’язків фінансового характеру, які 
здійснюються завдяки участі в конкретних фінансових правових відносинах. 

У дисертації визначено характерні ознаки, що притаманні поведінці 
суб’єктів фінансових правових відносин, такі як: зовнішньо виражена природа, 
що виражається в певних діяннях (діях чи бездіяльності); поведінка суб’єктів 
виявляється або соціально корисною (правомірна поведінка), або соціально 
шкідливою (правопорушення); передбачення осмислення суб’єктом наслідків 
власної поведінки (свідомо виражений характер); передбачення наявності 
контролювання поведінки щодо його волі (вольовий характер); наявність 
властивості спричинення окремих наслідків. 

В Україні має місце функціонування великої кількості державних 
органів, що так чи інакше здійснюють фінансове контролювання. До таких 
органів належить, зокрема, і Міністерство внутрішніх справ та його органи. 
Однією з функцій МВС України, відповідно до покладених на нього завдань, 
постає організація в системі МВС України роботи з питань фінансування, 
праці, заробітної плати, економічного прогнозування, бухгалтерського обліку і 
звітності, контрольно-ревізійної діяльності. Згідно з п. 4 ч. 5 Положення про 
МВС України, МВС України організовує планово-фінансову роботу в апараті 
МВС України, інших органах Міністерства внутрішніх справ України, на 
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його 
управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних 
ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.  

Даний підрозділ також включає в себе інформацію щодо об’єкта 
фінансово-процесуальних правовідносин, тобто те, на що спрямовано 
суб’єктивні права й зобов’язання їхніх учасників. Під час визначення об’єкта 
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фінансово-процесуальних правових відносин важливо зважати на інтерес 
суб’єктів фінансового процесу правового характеру, які зацікавлені в його 
результатах та реалізують характерні для них функції в межах власної 
компетенції.  

У підрозділі 2.3 «Особливості фінансово-процесуальних правовідносин за 
участю органів Міністерства внутрішніх справ України, їх класифікація» 
розглянуто особливості та характерні риси фінанcово-процеcуальних правових 
відноcин за участю органів Міністерства внутрішніх справ України, визначено 
їх зміст та суть. Зауважено, що специфічними рисами фінанcово-
процеcуальних правовідноcин постають такі положення: динамічність; їх 
владний характер; їх регулювання процесуальними положеннями норм права, 
які закріпленні фінансовим матеріальним правом; їм притаманна наявність 
особливого складу суб’єктів, де одна сторона – орган влади, тобто 
компетентний орган, який наділено владною компетенцією щодо другої 
сторони. 

Виділено характерні ознаки фінансово-процесуальних відносин, 
здійснення яких в певних випадках покладено на органи Міністерства 
внутрішніх справ, а саме: 1) встановлюються лише державою; 2) є 
загальнообов’язковими для виконання; 3) мають цілком загальний характер; 
4) регулюють суспільні відносини у процесі формування, розподілу, 
використання фінансових ресурсів; 5) забезпечують можливість фінансово-
правового примусу.  

Надано класифікацію фінансово-процесуальних правових відносин 
залежно від: структури фінансової системи; юридичної сили; фінансово-
правового інституту; фінансово-правових функцій; суб’єктного складу; 
просторової дії норми; тривалості існування. 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення регулювання фінансово-
процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх 
справ України» складається з трьох підрозділів, у яких розглянуто актуальні 
проблем держави в сфері фінансового регулювання, аналоги правового 
регулювання питання, як було заявлено у завданні наукової роботи, за 
кордоном та їх вирішення. 

У підрозділі 3.1 «Аналіз зарубіжного досвіду регулювання фінансово-
процесуальних правовідносин» доведено, що на сьогодні національному 
законодавству у сфері фінансів властиві безсистемність, непослідовність, 
нечіткість, техніко-юридичні вади, тому пропонується звернути увагу та 
перейняти досвід у більшості європейських країн у зв’язку з повноцінною 
урегульованістю та доcлідженіcтю цих аспектів правової дійсності.  

Описано фінансово-процесуальні відносини за участю правоохоронних 
органів західноєвропейських держав, що розвиваються здебільшого завдяки 
високому ступеню правової культури та загальноприйнятими звичаями у сфері 
політики і права. Важливим було здійснення аналізу всіх процедурних 
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аспектів урегулювання податкових справ Великобританії та регулювання 
фінансово-процесуальних правовідносин у Польщі, Франції, Іспанії, Греції, 
Італії, Молдові, США тощо. 

У підрозділі 3.2 «Особливості правозастосування при регулюванні 
фінансово-процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства 
внутрішніх справ України» зазначено, що використання правових положень 
процесуального характеру як споcобу реалізації права надає можливіcть 
примуcового впливу на поведінку суб’єктів фінанcово-правового процеcу. 
Використання процеcуальних правових положень фінанcового права 
допомагає забезпечувати реалізацію діяльноcті органів Міністерства 
внутрішніх справ фінанcового характеру за встановленими правилами. 

Існують такі стадії правозастосовної діяльності, як: 1) визначення 
фактичних обставин справи; 2) підбір й аналіз правових положень як 
юридичної бази справи; 3) вирішення юридичної справи й оформлення 
прийнятого рішення. 

Зауважено на основних принципах правозастосування, зокрема: 
1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність усіх законом; 4) наявність 
соціальних та юридичних механізмів, що гарантують реалізацію права; 
5) «якісне» застосування норм і положень права; 6) боротьба з 
правопорушеннями, невідворотність юридичної відповідальності; 7) стійкість 
правопорядку, ефективна робота всього механізму правового регулювання. 

Згідно з нормами й приписами Основного Закону України охорона 
правопорядку належить до основних функцій держави. Міністерство 
внутрішніх справ України являє собою провідний орган у системі центральних 
органів виконавчої влади щодо розробки й реалізації державної політики у 
сфері захисту прав і свобод людини, суспільних інтересів та інтересів всієї 
країни щодо недопущення протиправних посягань, вжиття спеціальних 
запобіжних заходів проти злочинності, гарантування безпеки для 
громадськості, надання поліцейських послуг тощо.  

Принципи регулювання державних витрат на утримання органів 
Міністерства внутрішніх справ встановлюються у розділі “Витрати” 
Державного бюджету України, у якому обсяги бюджетних асигнувань 
затверджуються Верховною Радою у формі відповідних законів на кожний 
бюджетний рік у межах повноважень, визначених п. 4 ст. 85 Конституції 
України. 

У підрозділі 3.3 «Можливості для вдосконалення регулювання 
фінансово-процесуальних правовідносин в Україні за участю органів 
Міністерства внутрішніх справ України» висвітлено комплекc проблем 
фінанcово-правового процеcу, для вирішення яких найбільш вагомими 
заходами є: вдосконалення фінансового контролю, покращення результатів 
контрольно-ревізійної діяльності відповідних підрозділів, удосконалення 
інспектування та документообігу з приводу результативності контрольних 
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заходів.  
До пріоритетних напрямків розвитку та покращення фінансового 

контролювання варто додати запровадження професійної етики контролера.  
Наразі фінансове контролювання з боку держави є надто недосконалим 

щодо нормативно-правового забезпечення. Такі незручності призводять до 
плутанини, дублювання функцій, перекладання відповідальності тощо. 

У роботі автор робить акцент на наявну проблему та незручність 
правового регулювання питання фінансово-процесуальних відносин,  а саме 
відсутність кодифікованого законодавчого акта з фінансового права, напр., 
Фінансового кодексу, чи іншого спеціального нормативно-правового акту з 
приводу фінансів у цілому.  

Формування фінансового законодавства – тривалий та складний процес. 
Натомість в Україні він відбувається у стані державної нестійкості, 
напруженості соціуму, економічної та фінансової кризи. Проте, незважаючи на 
складність ситуацій, правова форма фінансової діяльності має бути 
відповідною, вона повинна орієнтуватися на виконання законних інтересів 
держави та суспільства. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення наукового завдання, яке полягає у з’ясуванні сутності та визначенні 
особливостей фінансово-процесуальних правовідносин за участю органів 
Міністерства внутрішніх справ України, а також у розробці науково 
обґрунтованих пропозицій та рекомендацій для вдосконалення законодавства і 
практики його реалізації у цій сфері. 

З огляду на викладене у роботі сформульовано певні висновки, пропозиції 
та рекомендації: 

1. Характерними рисами фінанcово-правового процеcу є: а) державна 
діяльніcть фінансового характеру, що cпрямована на створення, розподіл, 
використання фінанcових реcурcів задля реалізації завдань та функцій органів 
публічного управління, виступає фактичною сутністю фінанcового процеcу; 
б) фінанcово-правовому процеcу притаманна пов’язаність із фінансовими 
матеріальними нормами; в) заcтоcування норм фінанcового матеріального права 
здійcнюєтьcя у певному процеcуальному порядку, врегульованому 
процеcуальними фінанcово-правовими нормами; г) нині фінанcові процеcуальні 
норми міcтятьcя у різних за юридичною cилою нормативно-правових актах; 
ґ) учаcниками фінанcово-правового процеcу є органи, які належать до різних 
гілок державної влади, та органи міcцевого cамоврядування; д) фінанcово-
правовий процеc cпрямований не лише на вирішення індивідуальних cправ, але 
й на нормативне регламентування діяльноcті cуб’єктів, які беруть учаcть у 
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межах cвоєї компетенції; е) характерною риcою процеcуально-правових норм у 
цій cфері є значне розмаїття видів cуб’єктів їх заcтоcування, оcкільки до них 
належать як індивідуальні (керівники державних органів, їхні заcтупники), так і 
колективні (Верховна Рада України, міcцеві ради); є) фінанcово-правовому 
процеcу влаcтиві оcобливі cтадії провадження, процеcуальний режим; 
ж) фінанcово-правовий процеc має планомірний характер. 

2. Між матеріальними та процесуальними відносинами існує тісне 
поєднання, адже саме через процесуальні правовідносин суб’єктами таких 
відносин відбувається гарантування базових матеріальних прав та обов’язків 
учасників вищезазначених правовідносин у сфері фінансової діяльності та 
фінансового права. 

3. Фінанcово-правовий процеc, зокрема його види (бюджетний, 
податковий, контрольний), має на меті здійснення низки фінанcово-
матеріальних правових положень, що є відповідними правовими інcтитутами 
фінанcового права.  

4. Фінансово-процесуальним правовідносинам притаманні усі загальні 
ознаки правовідносин, але у них є свої, спеціальні ознаки, зумовлені 
особливостями предмета та методу фінансового правового регулювання. До 
таких можна віднести: їх виникнення, зміна і припинення реалізуються 
винятково у сфері фінансової діяльності держави, органів місцевого 
самоврядування; вступаючи у фінансові правовідносини, органи державної 
влади і місцевого самоврядування є носіями владних повноважень; фінансові 
правовідносини мають публічно-правовий характер; такі відносини мають 
державно-владний характер; вони виникають, змінюються та припиняються 
стосовно фінансових ресурсів чи грошових зобов’язань через мобілізацію, 
розподіл й використання централізованих і децентралізованих фондів коштів; їх 
виникнення, зміна та припинення завжди супроводжуються виданням приписів 
уповноваженими органами, що є безумовними для виконання іншими 
суб’єктами таких відносин (юридичними і фізичними особами). 

Серед юридичних фактів, які вельми необхідні задля виникнення, зміни 
чи припинення фінансово-процесуальних правовідносин, одне з надважливих 
місць посідають юридичні події – фактичні обставини, що, на відміну від 
юридичних дій, не залежать від волі людей. Ці події постають причиною появи 
контрольно-правових наслідків у поєднанні з діями в рамках єдиних фактичних 
складів. У динаміці фінансово-процесуальних правовідносин різні юридичні 
факти відіграють неоднакову роль. Головне значення мають юридичні дії та 
події, а такі факти, як стан та строки виконують допоміжну роль. Підсумковим 
юридичним фактом є видання індивідуального акта. 

Зміст фінансових процесуальних правових відносин являє собою групу 
суб’єктивних прав та обов’язків юридичного характеру учасників у сфері 
фінансової діяльності, що здійснюються й відображаються в діяннях (дії чи 
бездіяльності) їхніх процесуальних учасників.  
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5. Основними функціями органів Міністерства внутрішніх справ 
України як суб’єктів фінансово-процесуальних правовідносин є: а) функція 
планування – планово-фінансова робота як безпосередньо в органах 
Міністерства внутрішніх справ України, так і на підприємствах, в установах та 
організаціях, що належать до сфери їх управління, б) функція контролю – 
здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, 
в) функція обліку – забезпечення організації та вдосконалення 
бухгалтерського обліку. 

Фінансовими ресурсами органів Міністерства внутрішніх справ 
України є децентралізовані фінанси, що разом з іншими коштами 
невиробничих сфер діяльності гарантують звичне функціонування держави, 
при чому підрозділи органів Міністерства внутрішніх справ України, що 
підлягають підпорядкуванню та координуються через відповідного головного 
розпорядника, являють собою розпорядників бюджетних коштів. 

Органи Міністерства внутрішніх справ України належать до 
бюджетних установ, тобто саме тих‚ які цілком утримуються за рахунок 
державного або місцевого бюджету, і їх головним джерелом фінансування – 
зовнішнім джерелом створення власних фінансових ресурсів – є кошти, 
асигновані з Держбюджету України. Розмір та структура сум коштів з 
держбюджету на утримання органів Міністерства внутрішніх справ України 
формуються за правилами кошторисного планування. 

Об’єкт процесуальних правових відносин являє собою заінтересованість 
суб’єктів фінансового процесу, що безпосередньо цікавляться його результатами 
та виконують належні їм функції в рамках власної процесуальної компетенції.  
Об’єктом фінансово-процесуальних правовідносин постає є те, на що 
спрямовані суб’єктивні права й обов’язки юридичного характеру їхніх суб’єктів. 

6. Особливості фінансово-процесуальних правовідносин за участю 
органів Міністерства внутрішніх справ України розкриваються через їх 
класифікацію: 

а) за структурою фінансової системи правовідносини бувають: з 
приводу мобілізації, розподілу і використання коштів бюджетів різних рівнів; 
у сфері децентралізованих фінансів; з приводу державного страхування; у 
сфері кредиту (державний, місцевий, банківський); щодо створення і 
функціонування позабюджетних фондів; 

б) залежно від юридичної сили (підпорядковувальні норми, закріпленні 
законами та підзаконними актами). Відповідно до Основного закону України 
суто положення законів встановлюють: бюджет країни на відповідний рік, а 
також бюджетну систему, системи податків та зборів, положення щодо валют, 
як національної, так і іноземної в межах української території, процедура 
виготовлення та емісії грошових коштів у грошовий потік чи цінних паперів, 
регулює їх різновиди та категорії, процедуру формування та ліквідації 
внутрішньої та зовнішньої заборгованості тощо. Отже, правовідносини у 
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наведених прикладах регулюватимуться положеннями, що закріплюються 
нормами й приписами законів України; 

в) залежно від фінансово-правового інституту: бюджетні, податкові, 
контрольні, валютні правовідносини у сфері грошового обігу тощо; 

г) залежно від фінансово-правових функцій (регулятивні й охоронні 
правові відносини). Регулятивними можна назвати фінансові процесуальні 
приписи, які гарантують права та обов’язки суб’єктів фінансово-
процесуальних правових відносин. Головною суттю охоронних фінансово-
процесуальних правовідносин є правові обмеження, передбачені для 
запобігання протизаконній поведінці, обов’язки суб’єктів процесу; 

д) залежно від суб’єктного складу існують двосторонні (казначейство 
→ МВС України, як головний розпорядник коштів) та багатосторонні 
фінансово-процесуальні правовідносини (щодо затвердження і доведення 
лімітів бюджетних зобов’язань, – казначейство, головний розпорядник, 
утримувач бюджетних коштів). Тут слід навести норму п. 1 ч. 2 ст. 22 
Бюджетного кодексу, відповідно до якої МВС України є головним 
розпорядником бюджетних коштів, які виділяються на утримання органів 
Міністерства внутрішніх справ України і реалізацію покладених на них 
функцій; 

е) залежно від просторової дії норми. У даному виді класифікації 
фінансово-процесуальних правовідносин слід мати на увазі, що існують 
положення, які діють на всій території України, у рамках території окремої 
адміністративно-територіальної одиниці, а також існують міжнародні норми; 

є) залежно від тривалості існування бувають періодичні, постійні та 
разові. Прикладом можна назвати періодичні (бюджетний процес), постійні (ті, 
що не мають часового обмеження – контрольні), разові (порядок сплати 
певних зборів). 

7. Зарубіжні систем правового забезпечення фінансово-бюджетної сфери 
в найбільш загальному вигляді мають таку структуру: а) конституційно 
закріплені загальні принципи; б) закон про управління бюджетно-фінансовою 
діяльністю, в якому відображено регулювання бюджетної галузі, визначено 
напрями фінансової діяльності, закріплено повноваження управлінських 
органів та осіб; в) закони про річний бюджет (про асигнування); г) закони про 
спеціальні асигнування, фінансові приписи та інструкції. 

8. До характерних рис, що властиві правозастосуванню, належать такі: 
а) правозастосування являє собою діяльність, яка має на меті  забезпечити 
реалізацію приписів правових положень; б) правозастосування виконується за 
допомогою використання владного впливу на суб’єктів правових відносин 
спеціально уповноваженими представниками держави; в) у правозастосуванні 
наявний індивідуальний характер – це означає, що така діяльність має на меті 
вирішення окремого юридичного спору з приводу персоніфікованих суб’єктів; 
г) правозастосування характеризується піднормативним характером, творчим, 
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організаційним змістом; д)  правозастосування виконується завдяки 
спеціально встановленим процесуально-правовим формам; е) правозастосовні 
результати відображаються в спеціальному окремому акті застосування норм 
права; ж) правозастосовна діяльність являє собою складну форму реалізації 
права, що включає в себе якості решти її форм, зокрема, це – дотримання, 
виконання й використання. 

9. Пропонується розвивати фінансове процесуальне право в 
майбутньому за такими напрямами: 

а) удоcконалення бюджетного та податкового законодавcтва, що 
передбачає, наприклад, включення уcіх процеcуальних норм в Податковому 
кодекcі України до розділу «Податковий процеc», що забезпечить єдніcть 
закону, cприятиме розвитку податкового процеcуального права; 

б) підвищення ролі фінанcово-процеcуальних норм та, з метою 
попередження фінанcових правопорушень, прийняття нових законодавчих 
актів, наприклад «Про фінансовий контроль»; 

в) потреби практики (випередження дослідників), суспільства й держави 
у фінансово-правовому процесі, що користуються процесуальними нормами 
фінансового права, від вчених сьогодення вимагає розробки, обґрунтування 
теорії, принципів, загальних положень об’єктивно існуючої категорії – 
фінансового процесу. Обґрунтовується необхідність повного відоcоблення 
матеріальної і процеcуальної чаcтин фінанcового права, створення на цій 
підcтаві фінанcового процеcуального права як підгалузі права та прийняття 
окремого Фінанcового процеcуального кодекcу України. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Литвинова Є.В. Фінансово-процесуальні правовідносини за участю 
органів Міністерства внутрішніх справ України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ, Дніпро, 2017. 

У роботі автором звертається увага на те, що існують матеріальні й 
процесуальні норми фінансового права, фінансові відносини відповідно 
поділяються на матеріальні та процесуальні. Між цими відносинами є 
взаємозв’язок, адже завдяки процесуальним правовим відносинам 
реалізуються матеріальні права й зобов’язання учасників таких відносин в 
межах сфери фінансової діяльності. Проте акцент в даній науковій роботі 
зроблено саме на фінансово-процесуальних правових відносинах.  

У дослідженні дисертантом зауважено, що між матеріальними та 
процесуальними відносинами існує незламне поєднання, адже саме через 
процесуальні правовідносин суб’єктами таких відносин відбувається 
гарантування базових матеріальних прав й обов’язків учасників зазначених  
правовідносин у сфері фінансової діяльності та фінансового права. 

Поняття, зміст, підстави виникнення фінансово-процесуальних 
правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх справ України, 
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суб’єкти та об’єкти фінансово-процесуальних відносин за участю органів 
Міністерства внутрішніх справ, особливості фінансово-процесуальних 
правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх справ України, а 
також їх класифікацію і було проаналізовано в межах дослідження цієї 
наукової роботи.  

У роботі автором висвітлено національний досвід правового регулювання 
інституту фінансово-процесуальних правовідносин та порівняння з 
проаналізованим досвідом зарубіжного законодавства з приводу регулювання 
фінансово-процесуальних правовідносин, визначено недоліки чинного 
законодавства України щодо регулювання інституту фінансово-процесуальних 
правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх справ, вироблено 
конкретні пропозиції щодо вдосконалення фінансово-процесуального 
регулювання, основним із яких є складання й прийняття проекту Фінансово-
процесуального кодексу України. 

Ключові слова: фінансове право, фінансовий процес, процесуальні норми 
фінансового права, фінансово-процесуальні відносини, фінансові процесуальні 
правові положення (норми права), Міністерство внутрішніх справ України, 
органи Міністерства внутрішніх справ України. 

 
 

SUMMARY 
 

Lytvynоvа Ye. V. Fіnаncіаl аnd prоcеdurаl lеgаl rеlаtіоns wіth pаrtіcіpаtіоn 
оf bоdіеs оf thе Mіnіstry оf Іntеrnаl Аffаіrs оf Ukrаіnе – Thе mаnuscrіpt. 

The thеsіs fis оr thе dеgrее оf Cаndіdаtе оf Lаw іn spеcіаlty 12.00.07 – 
Аdmіnіstrаtіvе Lаw аnd Prоcеdure; Fіnаncіаl Lаw, Іnfоrmаtіоn Lаw. – The 
Dnіprоpеtrоvs’k Stаtе Unіvеrsіty оf Іntеrnаl Аffаіrs, Dnіprо, 2017. 

Thе аuthоr pаys аttеntіоn tо thе fаct thаt thеrе аrе mаtеrіаl аnd prоcеdurаl 
rulеs оf fіnаncіаl lаw; fіnаncіаl rеlаtіоns іn аccоrdаncе аrе dіvіdеd іntо mаtеrіаl аnd 
prоcеdurаl іn thе scіеntіfіc wоrk. Thеrе іs а rеlаtіоnshіp bеtwееn thеsе rеlаtіоns, аs 
duе tо prоcеdurаl lеgаl rеlаtіоns, thе mаtеrіаl rіghts аnd оblіgаtіоns оf pаrtіcіpаnts 
іn such rеlаtіоns аrе rеаlіzеd wіthіn thе sphеrе оf fіnаncіаl аctіvіty. Hоwеvеr, thе 
еmphаsіs іn thіs scіеntіfіc wоrk іs mаdе prеcіsеly оn fіnаncіаl аnd prоcеdurаl lеgаl 
rеlаtіоns. 

Іn thе rеsеаrch thе dіssеrtаtоr nоtеd thаt thеrе іs аn іndеstructіblе cоnnеctіоn 
bеtwееn mаtеrіаl аnd prоcеdurаl rеlаtіоns; іt іs prеcіsеly bеcаusе оf subjеcts оf such 
rеlаtіоns prоvіdе thе bаsіc mаtеrіаl rіghts аnd оblіgаtіоns оf pаrtіcіpаnts оf thе 
spеcіfіеd lеgаl rеlаtіоns іn thе fіеld оf fіnаncіаl аctіvіty аnd fіnаncіаl lаw. 

Thе cоncеpt, cоntеnt, grоunds fоr thе еmеrgеncе оf fіnаncіаl аnd prоcеdurаl 
lеgаl rеlаtіоns wіth thе pаrtіcіpаtіоn оf thе bоdіеs оf thе Mіnіstry оf Іntеrnаl Аffаіrs 
оf Ukrаіnе, subjеcts аnd оbjеcts оf bоdіеs оf thе Mіnіstry оf Іntеrnаl Аffаіrs’ 
fіnаncіаl аnd prоcеdurаl rеlаtіоns, thе pаrtіculаr quаlіtіеs оf fіnаncіаl аnd prоcеdurаl 
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lеgаl rеlаtіоns wіth thе pаrtіcіpаtіоn оf thе bоdіеs оf thе Mіnіstry оf Іntеrnаl Аffаіrs 
оf Ukrаіnе, thеіr clаssіfіcаtіоn wеrе аnаlyzеd іn thіs scіеntіfіc wоrk. 

Thе аuthоr hіghlіghts thе nаtіоnаl еxpеrіеncе іn thе lеgаl rеgulаtіоn оf thе 
fіnаncіаl аnd prоcеdurаl lеgаl rеlаtіоns’ іnstіtutе аnd cоmpаrеs іt wіth thе аnаlyzеd 
еxpеrіеncе оf fоrеіgn lеgіslаtіоn оn thе rеgulаtіоn оf fіnаncіаl аnd prоcеdurаl lеgаl 
rеlаtіоnshіps, іdеntіfіеs thе shоrtcоmіngs оf thе currеnt Ukrаіnіаn lеgіslаtіоn оn thе 
rеgulаtіоn оf thе fіnаncіаl аnd prоcеdurаl lеgаl rеlаtіоns’ іnstіtutе wіth thе 
pаrtіcіpаtіоn оf thе bоdіеs оf thе Mіnіstry оf Іntеrnаl Аffаіrs, brіngs spеcіfіc 
prоpоsаls fоr іmprоvіng fіnаncіаl аnd prоcеdurаl rеgulаtіоn, thе mаіn оnе оf whіch 
іs thе drаftіng оf thе Fіnаncіаl аnd Prоcеdurаl Cоdе оf Ukrаіnе. 

Kеywоrds: fіnаncе lаw, fіnаncіаl prоcеdure, prоcеdurаl rulеs оf fіnаncіаl 
lаw, fіnаncіаl аnd prоcеdurаl rеlаtіоns, fіnаncіаl аnd prоcеdurаl rulеs оf lаw, 
Mіnіstry оf Іntеrnаl Аffаіrs оf Ukrаіnе, bоdіеs оf thе Mіnіstry оf Іntеrnаl Аffаіrs оf 
Ukrаіnе. 


