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АНОТАЦІЯ 

 

Литвинова Є. В. Фінансово-процесуальні правовідносини за участю 

органів Міністерства внутрішніх справ України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12. 00. 07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право (081 – Право). – 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2017.  

В роботі розглянуто наукову дискусію з приводу поняття й змісту 

дефініції «юридичний процес». Завдяки аналізу наукових праць вчених було 

здійснено висновок щодо притаманності процесуальної форми будь-якій 

діяльності фінансового характеру, а досить поширена точка зору про те, що 

лише судочинствоздійснюється в спеціальній формі процесуального 

характеру, постає не достатньо аргументованою.  

Звертається увага на притаманність фінансово-правовому процесу 

характерних ознак й 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, вона направлена на отримання відповідного 

правового результату; наявність стадійності характеру; обов’язкове 

оформлення результатів особливими актами процесуального характеру.  

Визначено той факт, що широко вживану дефініцію «процесуальна 

норма» не вважають такою, яка остаточно cформувалаcя. У роботі зазначено, 

що, виходячи з належності фінанcово-процеcуальної норми до єдиної правової 

системи, правову норму в межах теорії права можна зрозуміти як правило 

поведінки загальнообов’язкового характеру, що встановлюється чи 

санкціонується державою, що виражає волю класу панівного типу й здійснює 

регулювання відносин суспільства. Фінансовому праву як і будь-якій галузі 
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матеріального права притаманна наявність відповідних процесуальних норм. В 

роботі наведено специфічні риси процесуальних положень фінансового права.  

Розглядається питання щодо співвідношення матеріальних та 

процесуальних норм фінансового права. Так, в роботі виділяються 

специфічність процесуальних правових положень: вони є похідними по 

відношенню до 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 співвідношення 

фінансових процесуальних та матеріальних норм можна узагальнити за 

допомогою відношення змісту та форми відповідно.  

Зазначається, що законодавством чітко встановлено лише бюджетний 

процес. Однак наразі вчені вбачають за потрібне розглянути також податковий 

та контрольний, що являють собою види фінансово-правового процесу.  

Аналізуючи різноманітні підходи вчених з приводу визначення 

бюджетного процесу, його стадій, зазначається, що завдяки правовим 

положенням бюджетного права здійснюється впорядкування відносин, які 

зароджуються під час функціонуваннядержавних та місцево самоврядних 

органів з приводу формування, розглядання та утвердження бюджетів, їх 

виконання, розгляду та затвердження звітів щодо їх виконання.  

Слід зазначити, що стадії бюджетного процесурегулюються нормами 

бюджетного права, які зображають послідовну зміну стадій, циклічний 

характер, зміну прав та зобов’язань суб’єктів бюджетного процесу. Також в 

межах даного підрозділу в розрізі питання щодо бюджетного процесу, 

визначено три групи-блоки державних органів, які втілюють в життя 

управління бюджетом, в останню з яких включено органи Міністерства 

внутрішніх справ. Так, органи Міністерства внутрішніх справ України 

відносяться до суб’єктів, що контролюють й наглядають за бюджетним 

процесом і є при цьому розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.  

Зазначається, що держава безперечно на протязі всіх стадій розвитку 
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має гарантувати фінансову базу власної життєдіяльності, умова реалізації 

котрої виступає як фінансове контролювання держави, структура якого 

створюється із мети державного виконання права законним шляхом 

гарантувати свої інтереси фінансового характеру, а також суспільні інтереси.  

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 із якої компетентні посадові особи органів й підрозділів 

внутрішніх справ здійснюють оцінку стану дотримання фінансової 

дисципліни.  

Розглянуто визначення, 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.  

Фінансові правовідносини розглядаються як суспільні відносини, що 

урегульовані нормами фінансового права, учасники таких відносин постають 

носіями суб’єктивних прав й обов’язків юридичного характеру з приводу 

процесу формулювання, розподілення (чи перерозподілу) і застосування 

коштів публічних грошових фондів.  

Фінансово-процесуальні правовідносини зароджуються при 

встановленні форм і методів фінансової діяльності держави. У цьому виді 

відносин проявляється форма залучення коштів в окремі фонди, так само як і 

процедура їх (пере)розподілу, контроль щодо їх використання тощо.  

Зауважено, що фінансово-процесуальні відносини можуть виникати, 

якщо у них існують передумови: 1) фінансові процесуальні положення – 
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приписи фінансового законодавства; 2) правоздатність учасників 

фінансового процесу; 3) юридичні факти – до них відносять: дії та події 

(юридичні), стан, а також і строки; 4) відповідні матеріальні фінансові-

правові відносини.  

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 й обов’язків фінансового характеру, 

якіздійснюються завдяки участі в конкретних фінансових правових 

відносинах.  

У роботі визначено характерні ознаки, що притаманні поведінці 

суб’єктів фінансовихправових відносин, такі як:зовнішньо виражена 

природа, що виражається в певних діяннях (діях чи бездіяльності); поведінка 

суб’єктів являє собою чи то соціально корисну (правомірна поведінка), чи  то 

соціально шкідливу (правопорушення); передбачення осмислення суб’єктом 

наслідків власної поведінки, (свідомо виражений характер); передбачення 

наявності контролювання поведінки щодо його волі (вольовий характер); 

наявність властивості викликання окремих наслідків.  

В Україні має місце функціонування великої кількості державних 

органів, що так чи інакше виконують фінансове контролювання. До таких 

органів відноситься зокрема і Міністерство внутрішніх справ та його органи. 

Однією з функцій МВСУкраїнивідповідно 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 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.  



6 

Робота включає в себе інформацію щодо об’єкту фінансово-

процесуальних правовідносин, якими є те, через що їх було сформовано, те, 

на що спрямовано суб’єктивні права й зобов’язання їхніх учасників. Під час 

визначення об’єкта фінансово-процесуальних правових відносин важливо 

зважати на інтерес суб’єктів фінансового процесу правового характеру, що 

виявляють інтерес до його результатів та реалізують характерні для них 

функції в межах власної компетенції.  

Здійснено розгляд особливостей та характерних рис фінанcово-

процеcуальних правових відносин за участю органів Міністерства внутрішніх 

справ України, визначено їх зміст та суть. Зауважено, що специфічними 

рисами фінанcово-процеcуальних правовідносин постають такі положення: 

динамічність; їхній владний характер; їх регулювання процесуальними 

положеннями норм права, які знаходяться й закріпленні фінансовим 

матеріальним правом; їм притаманна наявність особливого складу суб’єктів, 

де одна сторона – це орган влади – тобто компетентний орган, що було 

наділено владною компетенцією щодо другої сторони.  

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 проведення аналізу всіх процедурних 

аспектів урегулювання податкових справ Великобританії та регулювання 

фінансово-процесуальних правовідносин у Польській Республіці, Франції, 

Іспанії, Греції, Італії, Молдові, США, тощо.  

Використання правових положень процесуального характеру як 

способу втілення права в життя надає можливість примусового 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.  

Автор робить акцент на наявну проблему та незручність правового 
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регулювання питання фінансово-процесуальних відносин,  а саме відсутність 

кодифікованого законодавчого акту щодо фінансового права Фінансового 

кодексу чи іншого спеціального нормативно-правового акту з приводу 

фінансів у цілому.  

У роботі 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 складення й прийняття 

проекту Фінансово-процесуального кодексу України.  

Ключові слова: фінансове право, фінансовий процес, процесуальні 

норми фінансового права, фінансово-процесуальні відносини, фінансово-

процесуальні норми права, Міністерство внутрішніх справ України, органи 

Міністерства внутрішніх справ України.  
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Lytvynоvа Ye. V. Fіnаncіаl аnd prоcеdurаl lеgаl rеlаtіоns wіth 

pаrtіcіpаtіоn оf bоdіеs оf thе Mіnіstry оf Іntеrnаl Аffаіrs оf Ukrаіnе - Quаlіfyіng 

scіеntіfіc wоrk оn thе rіghts оf thе mаnuscrіpt.  
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The thеsіs is fоr thе dеgrее оf Cаndіdаtе оf Lаw (Ph. D.) with spеcіаlization in 

12. 00.07 - Аdmіnіstrаtіvе Lаw аnd Prоcеdure; Fіnаncіаl Lаw, Іnfоrmаtіоn Lаw (081 

– Lаw ). – The Dnіprоpеtrоvs’k Stаtе Unіvеrsіty оf Іntеrnаl Аffаіrs, Dnіprо, 2017.  

The paper discusses the scientific discussion about the concept and content 

of the definition of "legal process". Thanks to the analysis of scientific works of 

scientists, it was carried out with regard to the peculiarity of the procedural form of 

any active financial nature, and the rather widespread view that only judicial 

proceedings are carried out in a special form of procedural nature does not appear 

to be sufficiently argued.  

The attention is paid to the inherent financial and legal process of the 

characteristic features and features of the legal process: the power of the subject of 

the leading character; Procedural rules should regulate activities; Constant 

connection with the realization of rights and obligations, which are enshrined 

within the material legal provisions; The activity is purposeful, it is aimed at 

obtaining the corresponding legal result; The presence of a stage of character; 

Obligatory registration of results by special acts of a procedural nature.  

It is determined that the widely used definition of "procedural norm" is not 

considered to be precisely formulated. The paper states that based on the affiliation 

of the financial and procedural norm to a single legal system, the legal norm within 

the theory of law can be understood as the rule of general mandatory behavior, 

which is established or authorized by the state, expressing the will of the ruling 

class class and regulating the relations of society . The financial law as well as any 

branch of substantive law is characterized by the presence of appropriate 

procedural rules. The paper presents the specific features of the procedural 

provisions of financial law.  

The question of the ratio of material and procedural norms of financial law is 

considered. Thus, the specifics of the procedural legal provisions are distinguished 

in the work: they are derivative in relation to material financial provisions; With 

their help, implementation of material provisions, etc. Differing from the rest of the 

legal branches, financial law combines both material and procedural provisions. It 

is concluded that the question of the ratio of financial procedural and material 

norms can be generalized by means of the ratio of the amount and form of the 
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answer.  

It is noted that the legislation clearly establishes only the budget protsec. 

However, scientists now see fit to consider tax and control, which are types of 

financial legal process.  

Analyzing various approaches of scientists regarding the definition of the 

budget process, its stage, it is noted that due to the legal provisions of the budget 

law the ordering of relations that arise during the functioning of state and local 

self-governing bodies concerning the formation, consideration and approval of 

budgets, their implementation, consideration and approval is being streamlined. 

Reports on their implementation.  

It should be noted that the phases of the budget process are regulated by the 

rules of budgetary law, which represent the subsequent change of the order, the 

cyclical nature, the change of rights and obligations of the subjects of the budget 

process. Also within this unit, in the context of the issue of the budget process, 

three groups of government bodies are identified that implement the management 

of the budget, the latter of which includes the bodies of the Ministry of Internal 

Affairs. Thus, the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine relate to 

entities that control and oversee the budget process and are at the same time 

managers and recipients of budget funds.  

It is noted that the state undoubtedly during all stages of development must 

guarantee the financial base of its own vital activity, the condition of 

implementation of which serves as financial control of the state, whose structure is 

created for the purpose of the state execution of the law to legitimately guarantee 

its financial interests, as well as public interests.  

The question of competence of the bodies of the Ministry of Internal Affairs 

of Ukraine in carrying out the function of financial control is considered, and it is 

indicated that the control in the bodies of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine presents a procedure according to which competent officials of bodies and 

units of internal affairs carry out an assessment of the state of observance of 

financial discipline.  

The definition, the basis for the formation of financial relations of 

procedural nature is considered. Financial legal relations have a special range of 
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subjects with legal capacity, subjective rights and responsibilities of which are the 

content of financial relations and aimed at achieving the goals of financial activity 

of the state. It is noted that procedural norms regulate "dynamic" relations, for 

which the actions of their subjects are of special importance. Financial and 

procedural legal relations are characterized by the stage of their development. This 

is also characteristic of the budget-procedural, and tax-procedural and control-

procedural legal relationships.  

Financial legal relations are considered as social relations, regulated by the 

rules of financial law, the participants of such relations appear to be carriers of 

subjective rights and obligations of a legal nature concerning the process of 

formulation, distribution (or redistribution) and the use of funds of public money 

funds.  

Financial-procedural legal relationships are emerging when establishing the 

forms and methods of financial activity of the state. In this type of relationship, a 

form of raising funds into separate funds, as well as a procedure for their (re) 

distribution, control over their use, etc., appears.  

It is noted that financial-procedural relations may arise if they have 

preconditions: 1) financial procedural provisions - requirements of financial 

legislation; 2) the legal capacity of the participants in the financial process; 3) legal 

facts - they include: actions and events (legal), state, as well as terms; 4) relevant 

financial and legal relations.  

It is determined that the participant in the financial procedural legal relations 

is the participant in the relevant procedural nature in the field of finance, which has 

a financial legal personality. The subject of financial legal relations is a carrier of 

rights and obligations of a financial nature, which are carried out through 

participation in specific financial legal relations.  

The work defines the characteristic features inherent in the behavior of 

subjects of financial legal relations, such as: externally expressed nature, expressed 

in certain acts (actions or inactivity); The behavior of subjects is either socially 

useful (lawful behavior), or socially harmful (offense); Prediction of 

comprehension by the subject of the consequences of his own behavior, 

(consciously expressed character); Anticipating the presence of controlling 
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behavior according to his will (volitional nature); Presence of the property of 

causing individual effects.  

In Ukraine there is the functioning of a large number of state bodies that 

carry out financial control in one way or another. These bodies include, in 

particular, the Ministry of the Interior and its organs. One of the functions of the 

Ministry of Internal Affairs of Ukraine, in accordance with the tasks assigned to it, 

is the organization of work in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on 

financing, labor, wages, economic forecasting, accounting and reporting, control 

and revision activities. In accordance with clause 4 of Part 5 of the Regulation on 

the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine organizes planning and financial work in the apparatus of the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine, other bodies of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine, at enterprises, institutions and organizations belonging to its sphere of 

management, exercising control over the use Financial and material resources, 

provides organization and improvement of accounting.  

The work includes information on the subject of financial and procedural 

legal relations, which are the ones that formed them, what are the intended 

subjective rights and obligations of their participants. When determining the object 

of financial-procedural legal relations it is important to consider the interest of 

legal entities of the financial process, which show interest in its results and realize 

the functions characteristic to them within their own competence.  

It is feasible to consider the peculiarities and characteristics of financial and 

procedural legal relations with the participation of the bodies of the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine, their content and essence are determined. It is noted 

that the following features of the specific features of financial and procedural 

jurisprudence are: dynamism; Their power character; Their regulation by the 

procedural provisions of the rules of law, which are and enshrined in financial 

substantive law; They are characterized by the presence of a special group of 

subjects, where one party is a body of power - that is, a competent authority that 

has been entrusted with competence over the other party.  

The financial-procedural relations with the participation of law enforcement 

agencies of Western European developing countries are described, largely due to 
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the high degree of legal culture and generally accepted practices in the field of 

politics and law. It was important to analyze all procedural aspects of the UK tax 

administration and the regulation of financial and procedural legal relations in the 

Republic of Poland, France, Spain, Greece, Italy, Moldova, and the USA.  

The use of legal provisions of a procedural nature as a means of realizing the 

right to life gives the possibility of a pre-emptive influence on the behavior of the 

subjects of the financial legal process. The use of procedural legal provisions of 

financial law helps to ensure the implementation of the activities of the Ministry of 

Internal Affairs of a financial nature in accordance with the established rules.  

In this paper, the author focuses on the existing problem and inconvenience 

issues of legal regulation of financial and procedural relations, namely the lack of a 

codified legislation on finance Financial Code or other special legal act about 

finance in general.  

Deals in the national experience of legal regulation of the institute of 

financial and legal proceedings and comparison with results of the experience of 

foreign legislation on the regulation of financial and legal proceedings, identified 

the shortcomings of current legislation of Ukraine concerning the regulation of the 

institution of financial and legal proceedings involving the Ministry of Internal 

Affairs, made specific proposals for improving financial and procedural 

regulations, the main of which is the drafting and adoption Draft Financial and 

Procedural Code of Ukraine.  

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.  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 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. 
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Важливими в науковому аспекті для автора під час роботи над 

вибором теми дисертації були теоретичні висновки фахівців 
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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, 
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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. 

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. 
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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, 

грантами. 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 завдання 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 завдання: 

- 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; 

- визначити поняття, зміст та підстави виникнення фінансово-

процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх 
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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 
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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 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, 
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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.  

Останніми науковими працями в зазначеному напрямку стали дослідження 

Л.М. Касьяненко «Фінансово-правовий процес» (Ірпінь, 2010) та «Процесуальна 

фінансово-правова теорія: становлення і розвиток» (Ірпінь, 2011), яка наводить 

аналіз особливостей законодавства та теорії в межах галузі фінансового права, 

що стрімко розвиваються й передбачають потребу в міцній процесуальній основі, 

визначає дефініцію фінансового процесу, його особливості та місце в межах 

правової системи. Фіксація категорії фінансового процесу в науці фінансового 

права є основою для дослідження фінансово-процесуальних правовідносин за 

участю органів Міністерства внутрішніх справ України, що раніше не були 

предметом окремих наукових робіт. 

У роботі Р.А. Воробйова «Правовий статус Міністерства внутрішніх 

справ України як учасника бюджетного процесу» (Київ, 2013) надано 

класифікацію завдань бюджетно-процесуальної діяльності МВС України за 

такими критеріями: а) за ступенем поширення (загальні та спеціальні 

завдання); б) за критерієм постійності (постійні й тимчасові завдання); в) за 

часовим виміром (ретроспективні, поточні, перспективні завдання). Наше 

дослідження ж націлено на участь органів МВС у межах ширшої категорії – 

фінансового процесу, а не лише однієї його складової – бюджетного процесу. 
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Отже, на сьогодні комплексного дослідження фінансово-

процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства внутрішніх 

справ України не здійснювалося. 

Основні наукові положення, які виносяться на захист: 

- 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 

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 
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фінансових ресурсів; позасудове вирішення конфліктів, що виникають з 

приводу фінансів тощо; 

- 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; 

- 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; 
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- 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.).  
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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.); «Роль національного права України в умовах 

євроінтеграції» (м. Дніпро, 2016 р.). 

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. 
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

ФІНАНСОВОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Фінансовий процес як різновид юридичного процесу 

 

Проблематика процесу юридичного характеру має не лише тривалу 

історію існування, але й становить гострий науковий інтерес. Дискусія 

вчених щодо юридичного процесу є досить жвавою, однак навіть 

напрацьовані дотепер дані досі не цілком відображені законодавцем. Більш 

за все це стосується проблеми принципів й характерних рис процесу 

юридичного характеру, правових відносин процесуального характеру й 

реалізації права через ефективну процесуальну форму. Важливо, що 

безпосередньо за допомогою концепції юридичного процесу здійснюється 

усвідомлення й пояснення,через загальну процесуальну теорію,усієї 

складності й різноманітності процедур юридичного характеру [94, с. 14].  

Що стосується загальної теорії процесу юридичного характеру, то її 

вивченням й аналізом займалисяС. С. Алексєєв, К. С. Бєльський, 

А. Б. Венгеров, В. М. Горшеньов, М. І. Козюбра, В. В. Копєйчиков, 

В. В. Лазарєв, О. А. Лукашева, М. І. Матузов, О. В. Малько, П. О. Недбайло, 

В. М. Протасов, П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун, Ю. О. Тихомиров, 

О. В. Фахтутдінова, Л. С. Явич та ін.  

Проблематика визначення ролі й місця процесу юридичного характеру 

в межах системи правового впливу наразі, в умовах проведення економічних 

й пов’язаних з ними правових реформ, набуває суттєвої актуальності. Через 

це в межах даного дослідження, за умови розгляду питання визначення 

правового процесу фінансового характеру, його значення й ролі в межах 

системи відносин суспільства, акцент буде робитися на концепцію широкого 

розуміння процесу юридичного характеру.  
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Перш за все, важливо звернути увагу на поняття «процес», яке має 

латинське походження та визначається через такі категорії: 

1) процес – це послідовна зміна станів чи явищ, яказдійснюється 

закономірною процедурою; хід розвитку чого-небудь, якийсь перебіг 

[129, с. 619; 16, с. 997];  

2) процес –це хід будь-якого явища, зміна станів послідовного 

характеру, етапів вдосконалення [132, с. 558];  

3) процес – це сукупність дій послідовного характеру з метою 

досягнення будь-якого наслідку; справа, що перебуває у провадженні суду; 

порядок реалізації слідчої діяльності, а також діяльності адміністративних й 

судових органів [188, с. 407]; 

4) процес – це система дій та засобів послідовного характеру, що 

спрямовані на отримання відповідного результату [16, с. 997].  

Термінологію поняття «процес» у межах права прийнято пов’язувати із 

латинським processus – просування вперед (широке значення), тобто як 

«законодавчу процедуру щодо використання матеріальних норм права». У 

свою чергу,у вузькому значенні,це «законодавча процедура провадження у 

межах кримінальної, цивільної, господарської й інших справ» [200, с. 187].  

Зокрема, А. В. Малько запропонував визначити термін «процес» за 

допомогою категорії законодавчо прописаних форм впорядкування 

діяльності юридичного характеру, які спрямовано на оптимальне 

гарантування й задоволення суб’єктивних інтересів [203, с. 127]. Якщо 

звернутися до думки С. С. Алексєєва [5, с. 237], то можна побачити, що 

юридичним процесом він визначає не лише процедуру, розтягнуті в часі 

правовідносини, а й спеціальну процедуру, яка виражена специфічними 

юридичними режимами використання права.  

Деякі вчені [31, с. 6] вважають основним завданням правового процесу 

«розвиток і створення  процедури втілення закону в життя в межах діяльності 

державних органів та їхніх посадових осіб поважного характеру, досягнення 

фінальної мети юридичного регулювання –формування атмосфери 
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найбільшвеликого сприяння особі й неминучості відповідальності 

правопорушників».  

Вивчивши головні складові частини процесу, професор 

В. О. Рязановський, що висвітлив питання юридичного процесу у власному 

труді «Едність процесу», надрукованому ще у 1920-х рр.,дійшов висновку, 

що співпадають не лише задача й мета діяльності процесуального характеру, 

але і правова природа процесу, головні принципи судового будування й 

процесу [180, с. 31]. У свою чергу, М. М. Полянським, М. С. Строговичем та 

В. М. Савицьким було підтримано теорію судового права, вони вбачають в 

юридичному процесі кримінальне та цивільне судове провадження. 

Відповідно до їхньої точки зору, процесуальним правом є судове право, а 

юридичним процесом – процес і провадження судового характеру [168, с. 17]. 

Зауважимо, що концепція судового права постає вельми сумнівною, адже 

вона не пропонує ані перебудову системи чинного права, ані створення кодексу 

судового права, ані об’єднання кримінального й цивільного процесів [35].  

Так, у межах традиційного (вузького) юридичного вжитку термін 

«процес» зазвичай підлягає ототожненню із діяльністю судових органів з 

приводу розгляду та вирішення окремо взятих кримінальної, цивільної, 

трудової й інших справ. Однак в межах такого визначення процесом прийнято 

вважати правоохоронну діяльність, яка визначає зміст функції правосуддя. 

Визначення процесу у вузькому значенні чітко не визначає розмежовуючі 

критерії процесу й процедури. Вчені-правознавці зазначають, що не будь-яка 

нормативно врегульована процедура втілення в життя дій юридичного 

характеру визначається процесом у тому особливому правовому змісті, що було 

сформовано історично[4, с. 122]. Процес є формою існування якого-небудь 

явища, а вузьким значенням правового процесу він визначається через 

категорію суперечності фактів дійсності об’єктивного характеру та 

філософського змісту безпосередньо дефініції «процес» [171, с. 95].  

Що стосується широкої концепції процесу юридичного характеру, то 

вона пояснюється тим, що функції права процесуального характеру не 
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обмежуються лише регламентацією й вирішенням кримінально-правовогота 

цивільно-правового спорів. За широкого розуміння юридичного процесу 

процес правозастосовного характеру постає різностороннім й не зводиться 

лише до вирішення спорів чи справ щодо порушення норм права та судової 

діяльності [86, с. 20].  

Проблема матеріальних та процесуальних правових положень лежить в 

основі сутності поняття «юридичний процес». Процес юридичного характеру 

зазвичай прийнято врегульовувати через процесуальні норми, з 

матеріальними ж правовими положеннями законодавця пов’язується 

реалізація такого процесу. Саме через це слід враховувати той факт, що роль 

матеріальних та процесуальних положень права у регулюванні юридичного 

характеру є досить різноманітною, співвідношення цих норм права буде 

розглянуто в наступному підрозділі даної роботи.  

Поняття юридичного процесу постає збірною науковою категорією, яка 

здійснює характеристику будь-якої значимої правової діяльності з її 

процедурного боку.  

Задля створення оптимальних умов застосування законодавчих 

положень матеріального права й існує юридичний процес. Все це визначає та 

пояснює безпосередньо сам механізм пов’язаності матеріального права та 

процесу. Так, завдяки матеріальному праву здійснюється зародження 

процесу, а за допомогою процесуального – закріплюються форми 

процесуального характеру, необхідні задля застосування й виконання 

законодавчих положень матеріального права, врегулювання відносин, які 

створюються у межах сфери їх використання [119, с. 4]. Юридичним 

процесом є право в динаміці та у дії, що визначає не просто складну 

сукупність правил у вигляді певної давності, як це визначають дефініції 

«право», «правова система», а безпосередню процедуру й хід прийняття та 

втілення в життя [135].  

Аналізуючи різноманітні думки науковців з приводу змісту визначення 

процесу юридичного характеру, знаходимо велику кількість варіантів його 
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правової дефініції. Незважаючи на те, що юридичний процес зазвичай 

визначають обмежуючою його категорією галузевості [201, с. 410-414], 

останнім часом юридична література доповнилася чималою кількістю 

висловлювань схвальної думки щодо широкої концепції визначення 

процесуального права й процесу юридичного характеру. Юридичним 

процесом визначається категорія врегульованого процесуального нормами 

порядку діяльності уповноважених органів держави, який формується з 

декількох етапів: підготовка, прийняття та закріплення загальних й 

індивідуальних правових рішень документального характеру [109, с. 395].  

Якщо ми переходимо до безпосереднього розгляду фінансового 

процесу, то слід зазначити, що він визначається через категорію правової 

форми втілення в життя матеріальних прав у межах галузі створення, поділу, 

перерозподілу та застосування фінансових ресурсів публічного характеру. 

Дотримання втілення в життя таких прав, а також найбільш ефективне 

використання фінансів здійснюється завдяки чіткій регламентації 

процесуального боку державної фінансової діяльності [124, с. 76-77]. 

Наголосимо на факті тривалості процесу, що передбачає суттєву роль 

часового фактору як невід’ємного елементу його правової характеристики, 

яке обумовлює докладне врегулювання строків реалізації дій процесуального 

характеру, що здійснюються за окремим процесом.  

Вчені юридичної науки вже частково напрацювали певні елементи 

фінансового процесу, проте стабільної структури правових категорій у межах 

процесуальної фінансово-правової теорії досі все ще не передбачено. 

Вищенаведене підтверджується різним тлумаченням правознавцями 

дефініцій процесу, процедури, податкової процедури, контрольної 

процедури, контрольного провадження, податкового провадження, 

процесуальної форми, процесуального режиму, фінансів, фінансових 

ресурсів, фінансової діяльності держави тощо.  

У більшості випадків загальна характеристика ролі фінансового 

праваформується завдяки значенню й завданням діяльності фінансового 
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характеру [233, с. 21]. Однією із основних у науці фінансового права 

вважається категорія «фінансова діяльність держави», на підставі якої 

здійснюється будівництво інших фундаментальних категорій фінансово-

правової науки.  

Певні вчені вважають, що фінансова діяльність держави – це реалізація 

країною функцій з приводу утворення, розподілу і застосування фінансових 

ресурсів планомірного характеруз метою виконання завдань соціального й 

економічного розвитку, забезпечення обороноздатності й безпеки держави, а 

також використання фінансових ресурсів задля діяльності органів 

держави [237, с. 37]. Державну фінансову діяльність Н. І. Хімічова вирішила 

розглядати за допомогою функціонального підходу й визначити через 

категорію виконання державних функцій щодо утворення, розподілу й 

застосування грошових фондів планового характеру з метою реалізації 

завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення обороноздатності й 

безпеки країни, а також використання фінансових ресурсів задля діяльності 

органів держави [216, с. 27]. Однак більшість вчених-правників за традицією 

трактують поняття фінансової діяльності через категорію діяльності як 

держави, так і її органів у межах сфери мобілізації, розподілу та застосування 

коштів централізованих, а також децентралізованих фондів [222, с. 11; 

219, с. 6; 33, с. 4; 224, с. 6; 23, с. 8; 217, с. 10; 24, с. 12]. У наведеному 

трактуванні спостерігається певна тавтологічність визначення – «діяльність» 

пояснюється через «діяльність» [183, с. 39].  

Фінансовою діяльністю держави, на думку Л. К. Воронової [25, с. 21], є 

завчасно спланована, така, що базується на правових нормах, процедура 

управління як централізованими, так і децентралізованими грошовими 

фондами, що необхідні для реалізації завданьі функцій, які було поставлено 

Основним законом України перед країною, органами місцевого 

самоврядування й іншими публічними утвореннями, які дозволені державою.  

Фінансова діяльність держави постає фактичним змістом фінансово-

правового процесу. Так, Л. K. Воронова [25, с. 19-20] вважає, що державним 
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органам у вигляді частини механізму держави надано владні повноваження в 

межах галузі фінансів,а це означає, що юридично закріплено 

можливостіздійснення державної влади, прийняття значимих правових 

рішень у межах галузі фінансів від держави й забезпечення їх втілення у 

життя. В межах галузі фінансів державно-владне повноваження можна 

охарактеризувати таким чином: 

1) фінансово-правові положення регулюють процедуру створення 

грошових фондів й права та обов’язки уповноважених органів; 

2) державний орган в межах фінансових правовідносин здійснює 

видачу юридичних актів, яким притаманна наявність як нормативних, так й 

індивідуальних нормативно-правових актів; 

3)державному органові притаманна певна економічна й організаційна 

відокремленість та самостійність;  

4) здійснюючи власні фінансові повноваження, державний орган стає 

частиною у масштабному виконанні державних функцій; 

5) державному органові надаються фінансові ресурси, аби він мав 

можливість виконати свої функції; 

6) орган держави, що стає стороною фінансових правовідносин, завжди 

наділяється фінансовими ресурсами задля реалізації передбачених 

законодавством його повноважень.  

Державне регулювання фінансових правовідносин має основне 

завдання у вигляді узгодження суб’єктивних інтересів таких відносин 

завдяки встановленню потрібних обмежень й заборон у межах даних 

правових відносин.  

Не лише існування процесуальної регламентації діяльності 

правозастосовного характеру, але й реалізація даної діяльності за 

процесуальною формою (тобто сукупністю однорідних процедурних вимог, 

які прийнято висувати до дій суб’єктів процесу та спрямовувати на 

отримання кінцевого результату)дає можливість стверджувати, що наразі 

триває формування фінансово-правового процесу,відтак наявність 
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фінансового правового процесу стає реальністю. Щодо фінансового 

правового процесу, то  йому характерні всі ознаки й риси юридичного 

процесу, такі як: 

 владність діяльності суб’єкта лідируючого характеру;  

 процесуальні норми, які мають регламентувати діяльність;  

 постійна пов’язаність з реалізацією прав та обов’язків, що закріплені 

в межах матеріальних правових положень;  

 діяльність, що має цілеспрямований характер та спрямована на 

отримання відповідного правового результату; 

 наявність стадійності характеру;  

 обов’язкове оформлення результатів особливими актами 

процесуального характеру [76, с. 47].  

Сутність фінансового правового процесу якнайкраще 

можливорозкрити застосовуючи такі три складові частини-елементи:  

1) діяльність всіх суб’єктів процесу;  

2) неодмінна й чітка регламентація законодавцем відповідної 

діяльності; 

3) процесуальні правовідносини, які виникають на базі такої діяльності.  

Пропонується розпочати розгляд фінансово-правового процесу не 

через призму судової форми захисту прав й законних інтересів країни, 

фізичних й юридичних осіб, а безпосередньо з розуміння того, що задля 

визначення меж об’єктивного характеруфінансового процесу необхідно 

слідувати з основних напрямків й функцій державної фінансової діяльності. 

Слід зауважити, щоздійснення пошуку шляхів утвердження законності 

правового порядкузмушує замислитись, що вся державна фінансова 

діяльність, зв’язана із позитивним задоволенням різноманітних потреб 

суспільства, має реалізуватися завдяки завчасно встановленим правилам, 

чітко дотримуватися процедури. По суті, фінансовий процес визначається 

через мережу взаємопов’язаних дій процесуального характеру й, 

відповідно,процесуальних рішень, що закріплюються через форму правових 
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документів.  

Як вважає Л. М. Касьяненко [76, с. 57], фінансово-правовим процесом 

можна назвати комплекс взаємопов’язаних дій державних, особливо 

уповноважених, органів з приводу формування, (пере)розподілу й 

застосування державних фінансових ресурсів й ресурсів органів місцевого 

самоврядування, а також контролювання за ними, які здійснюються у 

спеціальній формі процесуального характеру.  

Аналізуючи означену дефініцію, можна виділити такі підходидо її 

розкриття:  

1) фінансовий процес є відповідним порядком діяльності учасників 

фінансових правовідносин, який формується під час мобілізації коштів у 

централізовані й децентралізовані державні фонди й фонди органів місцевого 

самоврядування та інші публічні фонди, їхнього (пере)розподілу й 

застосування, а також контролювання рухів таких коштів;  

2) фінансовий процес являє собою порядок діяльності, що пов’язано із 

вирішенням індивідуальних справ фінансового характеру;  

3) фінансовий процес може розглядатися через категорію способу 

виконання матеріальних фінансових правових положень.  

Кожен фінансовий інститут, як ланка фінансової системи, функціонує 

заради досягнення основної мети всієї фінансової діяльності, а саме 

мобілізації, розподілу та ефективного використання фінансів (як ресурсів для 

забезпечення діяльності та існування держави, що, у свою чергу, слугує 

забезпеченню прав та свобод людини). Зазначені елементи фінансової 

системи опосередковані суспільними відносинами, що врегульовані нормами 

фінансового права: і матеріальними нормами, і процесуальними. Завдяки 

процесуальним нормам досягається динаміка суспільних відносин, вони не 

лише об’єктивно існують, а й розвиваються. Норми права, що визначають 

порядок, напрям діяльності суб’єктів публічної адміністрації та інших 

учасників фінансових правовідносин, є процесуальними нормами в межах 

фінансового права. Фінансова діяльність держави є  юридичним процесом зі 
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своєю метою, чітко визначеним порядком дій, окресленим колом 

суб’єктів [116, с. 192].  

Отже, підсумовуючи, можемо казати, що фінансово-правовий процес 

можна визначити через поняття державної процесуальної діяльності в межах 

галузі публічних фінансів, що притаманна органам законодавчого й 

виконавчого характеру, іншим учасникам фінансових процесуальних 

правовідносин та втілюється у життя на базі приписів, які зосереджуються в 

положеннях процесуальних норм фінансового права, має на меті 

гарантування здійснення ефективного й раціонального формування, 

(пере)розподілу та використання ресурсів фінансового характеру.  

Фінансовому процесу за результатом розробки та структуризації 

основних його положень повинні бути притаманні такі ознаки: наявність 

попередньо визначеної моделі поведінки суб’єктів, синхронність виникнення 

та реалізації процесуальних норм для учасників фінансово-процесуальних 

відносин, рівність юридичної сили фінансово-процесуальних норм, 

погодженість між нормами процесуального та матеріального фінансового 

права, визначеність меж регулятивного впливу фінансово-процесуальних 

норм, доступність фінансового процесу в інформаційному плані, 

визначеність, закріплення та відповідність змісту фінансового процесу в 

ієрархії законодавчих актів країни [115, с. 99].  

 

 

1.2. Фінансово-процесуальні норми та їх співвідношення з 

матеріальними нормами фінансового права 

 

Перш ніж розпочати розгляд питання щодо фінансово-процесуальних 

правових положень та їх співвідношення із матеріальними нормами, 

слідз’ясувати,щов науковці розуміють під нормою права, чим ці норми 

розрізняються, їх основні риси, фінансово-правові норми з акцентом на 

процесуальні положення, а також їх співвідношення з матеріальними 
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нормами фінансового права.  

Тож пропонується розпочати із першого питання, а саме визначення 

норми права. Так, під правовою нормою в межах теорії права можна розуміти 

правило поведінки загальнообов’язкового характеру, що встановлюється  чи 

санкціонується країною, виражає волю класу панівного типу й здійснює  

регулювання відносин суспільства. Схоже поняття правових норм можна 

знайти в більшості підручників та навчальних посібників загальної теорії 

права, що засвідчує його стійкість [227, с. 58; 59, с. 121; 127, с. 37, 61; 

167, с. 391; 95, с. 45; 184, с. 297-298; 201, с. 281].  

Правові положення законодавства можна розрізнити за деякими 

категоріями, такими як: зміст, форма, ступінь юридичної чинності, сфера дії 

тощо [131, с. 493]. Яка завгодно норма права є системною 

організацією,складність якоїобумовлена важкістю реалізованих нею 

правовідносин. Елементи такого складного утворення взаємопов’язані за 

сутністю, а це означає, що в межах безпосередньо норми права здійснюється 

визначення певних структурних елементів, які реалізують призначення й 

мету гіпотез, диспозицій та санкцій.  

Аналізуючи фінансово-процесуальні норми, слід перш за все вивчити 

загальні характерні риси правових положень (норм) загалом, зокрема: 

1) нормою права є таке правило поведінки, яке визначається чи 

санкціонується країною та якому притаманна наявність 

загальнообов’язкового характеру; 

2) нормою права є правило поведінки, що було формально визначеним; 

3) нормою права є загальне правило поведінки; 

4) нормою права є правило поведінки, якому в чіткому порядку 

надаються якості нормативності та загальнообов’язковості; 

5) нормою права є правило поведінки із чітко визначеними межами 

діяльності; 

6) норма права являє собою правило, дію якого гарантує держава 

[205, с. 179].  
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Вищенаведені ознаки загалом властиві як матеріальним, так і 

процесуальним правовим положенням, не беручи до увагу особливість 

останніх, що здійснюють регулювання правовідносин, пов’язаних з 

діяльністю владних учасників щодо використання матеріально-правових 

норм. Інакше кажучи, через те, що процесуальне положення права 

відноситься до єдиної правової системи, таку норму теж варто розглядати як 

державно встановлене чи санкціоноване загальнообов’язкове правило 

поведінки, яке дає визначення порядку діяльності правовими положеннями  

уповноважених учасників правових відносин щодо реалізації матеріально-

правових норм. Таке трактування можемо віднести іщодо фінансово-

процесуальних норм, які здійснюють встановлення порядку діяльності 

уповноважених учасників фінансового процесу разом із використанням 

матеріально-правових положень фінансового права.  

Певні вчені визначали правове положення законодавства як відносно 

самостійне явище, якому притаманне існування відповідних специфічних 

особливостей, завдяки яким здійснюється поглиблення й конкретизація 

нашого уявлення щодо права, його понять, сутності, механізму 

регулятивного впливу на відносини суспільства [203, с. 197]. Правову норму 

Л. К. Воронова розглядає як клітину фінансового права, якій притаманні 

певні особливості, що є у будь-якій нормі права, чи власні особливі, що 

зумовлено тією роллю, яку вони відіграють в межах життєдіяльності країни 

загалом й органів місцевого самоврядування [25, с. 64].  

Варто відмітити певні правовідносини, що регулюються безпосередньо 

нормами фінансового права, наприклад: 

– обіг грошей, цінних паперів, іноземної валюти в межах території 

нашої держави; 

– доходи й видатки на державному й місцевому рівнях, а також 

забезпечення державних та місцевих юридичних осіб фінансового характеру; 

– відносини, пов’язані із боргом на державному й місцевому рівнях, а 

також діяльність Національного банку України й інших фінансово-кредитних 
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установ; 

– соціальне страхування державою, загальнообов’язкове страхування; 

контроль фінансового характеру.  

Нормам фінансового права, як і будь-якій іншій галузі права, властиві 

загальні ознаки норми права, наприклад:  

 їхня належність до правил поведінки суб’єктів відносин;  

 владний припис держави;  

 наявність регулятивного, формально визначеного та 

загальнообов’язкового характеру.  

Однак,попри все наведене, нормам фінансового права притаманна 

наявність особливостей, що є характерними саме для цієї галузі. Такі 

особливості обумовлено особливістю предмета регулювання правового 

характеру: їхньою сутністю постає правило поведінки суб’єктів 

специфічного виду зв’язків у суспільстві безпосередньо в процесі державної 

фінансової діяльності. Дані правила можна побачити за надання суб’єктам 

цих правовідносин прав та обов’язків суб’єктивного характеру, втілення в 

життя яких гарантує планомірну мобілізацію, (пере)розподіл й використання 

централізованих та децентралізованих грошових фондів, фінансових ресурсів 

згідно із потребами та інтересами країни й суспільства [223, с. 39]. Однак 

вчені зауважують на незмінності деяких факторів, зокрема: 

 їхнього установлення чи санкціонування саме державою; 

 загальнообов’язковості для всіх суб’єктів врегульованих 

правовідносин суспільства;  

 забезпечення, в разі необхідності, примусовою силою держави.  

Процесуальні норми націлено на вирішення трьох взаємопов’язаних 

завдань: 

1) організацію роботи певних органів й надання їй найбільш 

раціональної форми; 

2) забезпечення прав й інтересів учасників процесу; 

3) закріплення порядку й форм роботи, що могли б забезпечити 
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послідовність, всебічність і глибину аналізу питань, а також їх правильне 

вирішення [141, с. 59-60].  

Здійснюючи дослідження бюджетного процесу, М. І. Піскотін 

[141, с. 61] стверджує, що фінансове право до процесуальних норм відносить 

такі, яким притаманна наявність процедурного характеру, наприклад:  

а) визначення складу суб’єктів певної діяльності;  

б) закріплення видів потрібних діянь та їх зобов’язання послідовності;  

в) передбачення організаційної форми кожного діяння;  

г) встановлення прав й обов’язків суб’єктів відповідних дій;  

д) визначення порядку прийняття рішень.  

Процесуальними нормами в податковому праві є норми: стосовно 

процедури здійснення обліку податкових платників, їхньої подачі декларацій, 

процедури обчислення податків та зборів, порядку виконання та 

контролювання за справлянням  податків, використання примусових заходів 

тощо. Так, М. П. Кучерявенко [104, с. 27-28] виокремлює такі особливості 

процесуальних норм у податковому праві:  

1) податково-правова норма є формою поведінки, яка знаходить своє 

відображення у вигляді  владного припису уповноважених органів;  

2) вона є загальнообов’язковою;  

3) різниться чіткістю, спрямованістю індивідуального характеру, 

структуризацією предметного характеру, категоричністю в межах 

регламентації суб’єктивної поведінки щодо податкових правовідносин при 

виконанні податкового зобов’язання;  

4) процесуально-правові положення податкового законодавства не 

лише закріплюють група учасників податкових правовідносин,але й 

наділяють їх суб’єктивними правами, покладають індивідуальні правові 

зобов’язання на них; 

5) дані норми постають системними.  

Правові положення фінансового права у вигляді головного елементу 

системи конкретної галузі не існують відокремлено, а лише в межах цієї 
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галузі. Одночасно вони є як елементом зазначеної структури, так і системою 

права України, а отже взаємодіють з іншими правовими галузями.  

Правове положення враховує суспільні потреби, формує модель 

фінансово-правових відносин, які існують лише в юридичній формі 

[148, с. 22] та євзаємозалежними[242, с. 11]. Відомий французький учений 

Поль Марі Годме вкрай вдало зауважив, що фінансові правові положення 

дають державі можливості:  

а) накопичувати кошти у розмірах, необхідних для фінансування 

головних задач;  

б) здійснювати розпорядження фінансовими ресурсами, чітке 

врахування витрачених грошових коштів, користуючись законами та актами 

щодо бюджетних та казначейських правил;  

в) здійснювати забезпечення їхзастосування згідно із 

загальнодержавними інтересами [25, с. 69].  

Фінансові правові положення зумовлюють власною сутністю 

імперативний характер [124, с. 66; 38, с. 147; 216, с. 28-30; 217, с. 38; 

224, с. 38-39; 65, с. 82; 215, с. 31; 133, с. 126]. Це категоричний імператив, що 

виключає будь-які зміни умов щодо волевиявлення учасників правових 

відносин. Вимоги, що викладаються письмово, не повинні допускати їхнього 

самовільного змінення, вони чітко та вичерпано здійснюють визначення 

обсягу прав і зобов’язань учасників фінансово-правових відносин, 

спрямованих на гарантування загальнодержавних інтересів. Імперативністю 

фінансово-правового положення постає певна особливість, інакше кажучи 

специфічність юридичних положень законодавства,на відміну від 

недержавних положень. В межах даних норм імперативність може 

виражатися безапеляційною формою та постає характерною для всіх їхніх 

різновидів.  

Паралельно з цим категорія фінансових правових положень постає 

вельми широкою за ступенем єдності, за призначенням функціонального 

характеру, обсягом дій. В той же час усі ці норми мають спільну рису – на 
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нормативному рівні вони закріплюють будь-які вихідні твердження 

матеріального і процесуального характерів [42, с. 59].  

Фінансово-правові положення мають загальні риси, характерні будь-

якій правовій нормі, та особливі, що відносяться лише до фінансово-

правових положень.  

Актуальними загальними ознаками фінансово-правового положення є такі: 

– правове положення встановлюється країною, а отже його реалізація 

гарантується за допомогою владного (державного) примусу; 

– правове положення постає, перш за все, загальним правилом 

поведінки, спрямованим на усіх учасників регульованих ним правовідносин 

суспільства; 

– правове положення надає учасникам правових відносин юридичні 

права та зобов’язання; 

– правове положення завжди має вираження у всякому нормативно-

правовому акті – чи то законі, підзаконному нормативно-правовому акті, що 

був прийнятим уповноваженим державним чи місцевим самоврядним 

органом [65, с. 79].  

Фінансово-правові положення можна визначити за допомогою 

характеру поведінки суб’єктів фінансових правовідносин, які 

врегульовуються даним правовим положенням. Умовно їх поділяють на ті, 

що зобов’язують, забороняють, й ті, що уповноважують [25, с. 64-65].  

У правовій структурі взаємодіють такі різновиди правових положень, 

як матеріальні та процесуальні. Процесуальність – це певна регулятивна 

функція юридичних норм, яку вони отримують лише опісля 

певних«матеріальних» правових положень. «Матеріальність» й 

«процесуальність» юридичних норм – це умовні категорії, які відображають 

певну функціональність властивостей положень законодавства, зумовлених 

їх правовою роллю [172, с. 243-251].  

Процесуальні норми права прийнято називати похідними 

стосовноматеріальних – такими, що забезпечують та визначають порядок 
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можливого застосування регламентованого правила поведінки суб’єктів 

правовідносин.  

Більшість дослідників зауважують, що матеріальні правові положення 

постають первинними та: 

а) зумовлюють появу прав й зобов’язань правових учасників в межах 

галузей благ матеріального та нематеріального характеру; 

б) визначають правові факти, які створюють, змінюють та припиняють 

правові відносини; 

в) закріплюють повноваження різноманітних органів у межах сфери 

законодавчого використання [243, с. 16].  

Матеріально-правові положення мають на меті регулювання 

нормального виникнення, розвитку та призупинення соціально вагомих 

відносин суспільства, процесуально-правові ж слугують для гарантування 

виконання матеріальних положень. Процесуально-правові положення 

займають істотне місце в формуванні кращих умов регулювання правового 

характеру.  

Матеріально-правові положення регулюють права та зобов’язання 

учасників правових відносин в межах галузі благ матеріального й 

нематеріального характеру; визначають правові факти, які формують, 

змінюють та припиняють правові відносини; закріплюють повноваження 

різноманітних органів у сфері застосування законодавства [187, с. 16]. Під 

процесуальними нормами розуміють лише ті, що упорядковують об’єктивно 

зумовлені складні форми правозастосовної діяльності, необхідні для 

організації реалізації інших, зазвичай матеріально-правових, норм 

[235, с. 17]. Серед вчених домінує думка, що процесуальними нормами треба 

вважати  лише ті, що застосовуються у спеціальній процесуальній формі, яка 

забезпечує законність рішення у справі [15, с. 10]. Інші більш схильні 

вважати, щонеобхідно враховувати таке явище, як процесуальна форма, що 

має певну індивідуалізацію від змісту діяльності, а відповідно, й специфічну 

закономірність функціонування і розвитку[105, с. 14-15].  
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Процесуальні норми: 

1) фіксують цілі і завдання застосування; 

2) закріплюють шляхи отримання необхідних результатів (мети); 

3) уряді випадків закріплюють кращі способи отримання необхідного 

результату; 

4) вказують строки, в межах яких мета маєбути досягнута; 

5) мають відсилку на імовірність та рамки застосування матеріальних, 

соціально-політичних, ідеологічних, організаційних та безпосередніх 

способів юридичного гарантування ефективності правозастосовних 

актів [107, с. 15].  

Стан законності більшою мірою залежить від процесуальних форм їх 

застосування – від своєчасності закріплення, повноти і досконалості 

процесуальних норм [80, с. 42-44]. Багато дослідників обстоюють думку 

щодо змісту процесуальної норми, який зводиться до судового 

права[168, с. 28]. Вважається, що за допомогою цього можна максимально 

звузити зміст процесуальної норми. У праві мають місце різні групи 

процесуально-правових положень, які не мають зв’язку із вимушеною 

реалізацією відповідних матеріально-правових положень.  

Процесуально-правові положення законодавства мають такі ознаки: 

1) процесуально-правові норми виражають інтерес панівного класу; 

2) запроваджуються компетентними органами держави і охороняються 

примусово силою держави; 

3) їх загальнообов’язковість підтверджується суб’єктним складом; 

4) мають зобов’язуючий характер, іншими словами – встановлюють, за 

наявності певних умов, вид і міру можливої та необхідної поведінки 

суб’єктів правовідносин суспільства, яка охороняється та гарантується 

країною, а також їх взаємні юридичні права та зобов’язання [8, с. 314]; 

5) характерним є наближення до абсолютизму приписів. Під нормою-

приписом треба розуміти просте, логічно завершене, державно-владне, таке, 

що носить наказовий характер, висловлювання, безпосередньо виражене у 
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тексті законодавчого акта [5, с. 81]; 

6) здійснюють закріплення порядку діяльності з приводу використання 

правових положень матеріального характеру, оформлення специфічних 

процесуальних форм, що використовуються в межах даної діяльності; 

7) процесуальним положенням притаманна наявність процедурно-

процесуального характеру, де приписомє правило-процедура, що відповідає 

на запитання – як, в якому порядку правові права та зобов’язання можуть і 

повинні бути реалізовані; 

8) процесуальні норми діють там, де з’являється необхідність у 

реалізації матеріально-правових приписів, що проявляється у характері і 

спрямуванні їх приписів, визначає найбільш доцільний порядок виконання 

правозастосовної діяльності; 

9) процесуально-правові положення слугують важливим способом 

закріплення законності у правозастосовній діяльності; 

10) процесуально-правові положення здійснюють фіксування мети та 

завдання правозастосування; закріплюють шляхи отримання необхідних 

результатів; зазначають категорії, в яких мета має бути досягнутою 

[107, с. 15].  

Фінансово-процесуальними правовими положеннями постають такі 

правові норми, яким притаманна більшість характеристик правового 

положення, одночасно їм притаманні й специфічні якості, характерні лише 

фінансово-процесуальним нормам. Процесуально-правовіположення 

фінансового права виокремлюютьсяна такі, що здійснюють закріплення 

процедури дій у напрямах мобілізації, розподілення й витрачання грошових 

фондів» [222, с. 23; 223, с. 41; 221, с. 76]; «процесуально-правові положення 

регламентують порядок застосування та дію положень матеріального права, 

порядок діяльності уповноважених органів щодо мобілізації грошових 

ресурсів тощо» [220, с. 43]; «процедурні фінансові правові положення 

регулюють відповідний порядок діяльності у межах сфери створення, 

розподілу й застосування державних/місцевих фондів коштів (доходів), 
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вимагають дотримання чітко визначеної  процедури у межах цієї діяльності: 

строків, участі відповідних органів тощо» [124, с. 77; 134, с. 21]; 

«...встановлюють юридичну форму рішень, що схвалюються» [216, с. 72]; 

«процесуальні фінансові правові положення дають визначення порядку 

виконання матеріальних фінансових правових положень» [65, с. 90].  

Деякі науковці [76, с. 201] вважають, що до специфічних рис 

процесуальних положень фінансового права необхідно віднести такі [75]: 

– процесуальна норма права слугує суспільним інтересам; 

– процесуальна норма постає правилом поведінки через владний 

припис; 

– відрізняється чіткістю, структуризацією предметного характеру, 

індивідуальною спрямованістю, безапеляційним характером в межах 

регламентації поведінки учасників фінансових правовідносин; 

– визначає групи учасників фінансового правового процесу, наділяє  їх 

юридичними правами та покладає на них відповідні суб’єктивні та юридичні 

зобов’язання; 

– охороняється та забезпечується примусом держави.  

Фінансові ресурси є вкрай необхідними для держави задля виконання 

нею своїх функцій і завдань; через те, що ресурси постійно обмежені, треба 

дбайливо їх розподіляти. Все вищеперераховане можливо виконати за 

допомогою бюджету, який потрібно сформувати, обсудити, затвердити й 

реалізувати. Безпосередньо такі правові положення можна називати 

процесуальними. Застосовувати матеріально-правові норми без дотримання 

передбаченого законодавчим шляхом процесуального порядку неможливо. 

Ефективна дія такого процесу щодо загальнодержавного та місцевого 

значення залежить від дотримання всіма учасниками бюджетного процесу 

конкретних правових положень процесуального характеру.  

Відрізняючись від решти правових галузей, фінансове право поєднує у 

собі як матеріальні, так і процесуальні положення. Через швидкий розвиток 

фінансового законодавстванаразі кількість процесуальних фінансових 
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правових положень стрімко зростає, а це свідчить про об’єктивний, досить 

високий рівень їх забезпеченості [65]. Беззаперечне вираження фінансових 

положень має місце перш за все при регулюванні правових відносин, які 

зароджуються під час загальнообов’язкового методу діяльності фінансового 

характеру [25, с. 66].  

Аналізуючи положення фінансового законодавства, можна дійти 

висновку щодо тісного взаємозв’язку матеріальних та процесуальних 

положень у сфері фінансів, однак думка, що вони постають рівнозначними за 

своєю суттю та складом, буде помилкою.  

Суть фінансових положень передбачається у встановленні конкретних 

правил поведінки учасників спеціального різновиду відносин суспільства, а 

саме фінансово-економічних правовідносин, що постійно пов’язані із 

(пере)розподіленням країною в її ж інтересах чітко визначених фінансових 

ресурсів.  

Положення традиційних процесуальних правових галузей не лише 

об’єднані в єдині законодавчі акти України – Кримінально-

процесуальний,Цивільний процесуальний, Господарський процесуальний 

кодекси, Кодекс адміністративного судочинства, що є формою їх вираження, 

але йформують самостійні процесуальні галузі з лише їм властивим 

предметом та методом регулювання правового характеру відповідних видів 

процесуальних правовідносин. У сьогоденних реаліях така системність і 

самостійність не є визначною рисою фінансово-процесуальних положень. 

Процесуальні положення фінансового права закріплені в різноманітних 

джерелах, нормативно-правових актах, що поєднують як матеріальні, так і 

процесуальні правові норми.  

Співвідношенняматеріально-правових та процесуально-правових норм 

зазвичай представляють як відношення змісту і форми, але існуютьй інші 

думки. Так, В. Н. Скобелкін [187, с. 15-16] зазначає, що це не відповідає 

характеру взаємодії названих норм, і розглядає зазначені питання у двох 

аспектах: щодо одного і різних явищ. Вчений запевняє, що норми 
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матеріального і процесуального права не можуть бути єдиним явищем, через 

те, що вони створюються і припиняють своє існування у різний час і зазвичай 

існують відокремлено. Матеріальні норми, у свою чергу, не можуть 

виступати змістом процесуальних. Паралельно з цим загальною ознакою 

матеріальних і процесуальних норм є їх належність до єдиної системи права. 

Вони являють собою певну сукупність юридичних норм, мета яких полягає в 

регулюванні суспільних відносин [128, с. 77]. Через це, у міру того, наскільки 

процесуальні норми входять до єдиної системи права, вони і  володіють його 

основними якостями, а саме: мають специфічні зв’язки з країною, адже як 

встановлення, так і забезпечення їх реалізації неможливе без участі держави; 

їм притаманна наявність обов’язкового (імперативного) характеру; вони 

формулюють обов’язкові правила поведінки, що дозволяє постійно 

реалізовувати процесуальні норми внаслідок повторності врегульованих 

ними відносин суспільства.  

Розділення права на матеріальне та процесуальне має умовний і, що 

важливо усвідомлювати, відносний характер. В різних правових вимірах та 

системах одна й та сама норма може стати і матеріальною, і процесуальною.  

Законодавство чітко не розмежовує матеріальний та процесуальний 

прояви. Треба пам’ятати, що більшість як законодавчих, так й інших 

нормативно-правових актів створені без подібного розмежування. Свого часу 

зазначалося: „те, що в одному законодавчому акті зазвичай об’єднуються і 

матеріальні, і процесуальні норми, пояснюється такими причинами: тим, що 

законодавець керувався інтересами зручності у користування такими 

нормативними актами, або тим, що ще не знайдено більш зручні форми 

об’єктивації процесуальних норм” [238, с. 40].  

Щодо питання співвідношення фінансових матеріальних і 

процесуальних норм часто стверджується, що застосування фінансових 

матеріальних норм потребує від відповідних, чітко визначених державних 

органів здійснення певних функцій,  реалізація яких, у свою чергу, може 

мати місце тільки за умови правильного дотримання встановлених процедур, 
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реалізація які виражена у процесуальних формах.  

Співвідношення матеріальних та процесуальних положень фінансового 

права схоже на співвідношення матеріальних й процесуальних норм 

цивільного та кримінального права. Різницею можна назвати тільки те, що 

останні було виділено в самостійні процесуальні галузі права, що 

регламентуються нормами окремого законодавчого акта, фінансове ж право, 

навпаки, об’єднує процесуальні положення в межах одного нормативного 

акта із матеріальними.  

 

 

1.3. Види фінансово-правового процесу 

 

Особливістю фінансового правового процесу є його розгляд як єдиного 

цілого, з власними завданнями й функціями, а також як сукупності окремих 

особливих процедур, проваджень, специфічність яких визначаєтьсясутністю 

й характером певнихправовідносин у межах різноманітних інститутів 

правового характеру фінансового права.  

За умови врахування перспективи дальшого вдосконалення законів та 

іншої нормативно-правової бази, чіткої регламентації дій процесуального 

характеру надважливим є питання вивчення процесуальної форми. Сьогодні 

законодавством України виокремлено лише бюджетний процес[14],однак 

наразі вчені вбачають за потрібне розглянути також податковий та 

контрольний [193; 130; 67; 97; 183], що являють собою види фінансово-

правового процесу.  

Так, пропонується розпочати із законодавчовстановленого бюджетного 

процесу, а саме специфічної процесуальної форми, яка здійснює 

забезпечення як процедури формування, так і процесу виконання закону про 

бюджет на поточний рік щороку [64, с. 56]. Бюджетний процес також 

визначають як вид процесу юридичного характеру, що формує форми 

впорядкування правової діяльності, які встановлено нормативною базою 

держави [203, с. 441].  
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Бюджетний процес – це функціонування державних та місцево 

самоврядних органів з приводу становлення бюджетів, виконання таких 

бюджетів, а також діяльність вищенаведених органів з приводу складення, 

розглядання й утвердження звітів про виконання таких бюджетів [24, с. 105]. 

Інші науковці розуміють під бюджетним процесом функціонування 

законодавчих, виконавчих й судових владних органів, яке пов’язане із 

створенням мети й задачтаперспективи політики бюджетного характеру на 

наступний бюджетний рік, із формуванням, розглядом та утвердженням 

бюджету, з оцінкою одержаних результатів й контролем на всіх зазначених 

етапах[136, с. 60-61].  

Бюджетним процесом постає: 

1) державно врегульована діяльність органів держави з приводу 

формування, розглядання, утвердження та здійснення бюджетів, а також 

формування та затвердження звіту про виконання бюджетів [175, с. 130]; 

2) регламентоване правовими положеннями процесуального 

бюджетного права функціонуваннядержавних та місцево самоврядних 

органів з приводу формування, розглядання та утвердження бюджетів, їх 

виконання, розгляду та утвердження звітів щодо їх виконання [216, с. 165].  

Бюджетним процесом постає одна із політизованих сфер діяльності 

соціального характеру, адже безпосередньо в момент реалізації бюджетного 

процесу поєднуються інтереси різноманітних груп політичної спрямованості, 

що веде чи до вчасного прийняття та виконання бюджету на відповідний рік, 

чи до неприйняття (до початку фінансового року) чи несвоєчасного 

прийняття бюджетів на відповідний рік [64, с. 58].  

При утворенні бюджетів необхідно розуміти, що ця процедура не 

зводиться лише до системи процесів щодо формування бюджетів у вигляді 

загальнообов’язкового нормативно-правового акта держави, що надає 

дефініцію терміну «бюджетний процес». Головною метою утворення 

бюджетів є процес реалізації утверджених бюджетів щодо доходів та 

видатків, які реалізуються окремими органами держави у відповідних 

юридичних формах –інакше кажучи, їх безпосереднє виконання. 
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Завершальним етапом процесу законодавчого характеру визначають стадію 

прийняття відповідного акта. Відтак, можна дійти висновку, що закон про 

бюджет діє і після утвердження бюджетів; саме через це обмежувати 

бюджетний процес не можна тільки етапами утворення й проводити будь-яку 

аналогію щодо законодавчого та бюджетного процесів.  

Правовідносини, які мають місце при утворенні, розподілі й 

використанні фондів коштів, що зосереджені на рівні державного та 

місцевого бюджетів, упорядковуються нормами бюджетного права.  

Фінансове право, на жаль, не має єдиної дефініції та визначення 

поняття етапів бюджетного процесу. Проведений аналізрізноманітних 

поглядів вчених з приводу даного питання дає можливість виділення кількох 

підходів. Так, одні правознавці [216, с. 185-186] поділяють бюджетний цикл 

на етапи  бюджетного процесу, а саме на формування, розгляд, утвердження 

бюджетів; реалізацію та закінчення бюджетів; формування й утвердження 

звітів щодо виконаних бюджетів; інші ж [36, с. 152-154; 192, с. 248-266] 

обмежують бюджетнийпроцес лише утворенням бюджетів, тобто його 

формуванням та утвердженням.  

Деякі науковці, наприклад М. І. Піскотін [141, с. 65], виділяють лише 

три етапи бюджетного процесу: формування бюджету, утвердження проекту 

закону й,остання, реалізація бюджетів. Вчені при цьому вказують, що етап 

можна вважати відокремленою, самостійною й закінченою стадією 

діяльності органів держави, завдяки проходженню якої бюджети переходять 

з одних якісних станів в інші.  

Інші ж науковці, такі як Л. К. Воронова [23, с. 59-65], О. М. Горбунова 

[217, с. 142-156], Є. А. Ровинський [189, с. 67], Н. І. Хімічова [216, с. 189-

203], пропонують розглядати бюджетний процес в межах п’яти стадій: 

 процес складання бюджету; 

 розгляд сформованого бюджету; 

 прийняття (затвердження) бюджету, що пройшов два попередні 

етапи; 

 здійснення виконання бюджету;  
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 формування та утвердження звітів щодо виконання бюджету.  

Бюджетний кодекс України [14] передбачає аналогічну кількість етапів. 

Однак законодавець виділяє наведені стадії у чотири пункти, здійснивши 

об’єднання стадії розгляду та прийняття бюджету в один пункт, та в останній 

редакції Бюджетного кодексу передбачає процедуру розгляду й затвердження 

бюджетного закону за допомогою двох читань, замість раніше існуючих 

трьох, що зробило час доопрацювання проекту закону до другого читання 

довшим.  

Державні органи, які втілюють в життя управління бюджетом, нижче 

класифікуємо на три блоки.  

1. Перший блок складають законодавчі й виконавчі органи державної 

влади, а також органи місцевого самоврядування.  

Одним з основних та провідних органів щодо управління бюджетом є 

Верховна Рада, яка здійснює повноваження з прийняття законодавчих актів 

(включаючи, зокрема, і ті, за допомогою яких здійснюється функціонування 

системи у бюджетній сфері) й базового державного плану фінансового 

характеру. Верховна Рада України діє також через підпорядковану їй 

Рахункову палатутазастосування фінансових ресурсів бюджету. Що 

стосується місцевих бюджетів, то вони утверджуються на основі відповідних  

органів самоврядування – це можуть бути ради народних депутатів, що 

здійснюють певну місію щодо управління місцевими бюджетами.  

Кабінет Міністрів України, державні адміністрації, виконавчі комітети 

– тобто виконавчі органи – виконують організаційні дії з підготовки, подання 

й виконання окремого бюджету.  

2. Другий блок складають органи, що здійснюють виконання функції 

бюджетного оперативного управління. До них відносять органи Міністерства 

фінансів, контрольно-ревізійну службу України, Державне казначейство 

тощо.  

3. Третій блок складається з органів, що здійснюють стягнення 

платежів до бюджету. Перш за все, такими є органи, діяльність яких 

пов’язана з отриманням бюджетних доходів через надання їм права 
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нарахування та стягнення певної кількості штрафних санкцій та пені. 

Штрафи можуть бути доволі різноманітними, зокрема за: порушення митних 

правил, економічного законодавства, правил полювання чи риболовства, 

користування водними, лісовими й іншими природними ресурсами тощо. До 

третього блоку віднесемо органи Міністерства доходів і зборів України  та 

його органів на місцях, органи Міністерства внутрішніх справ, органи 

юстиції й нотаріату, природоохоронні органи та інспекції, державні інспекції 

контролю за цінами тощо.  

Розглянемо трохи детальніше місце органів внутрішніх справ у 

бюджетному процесі. Так, органи внутрішніх справ відносяться до суб’єктів, 

що контролюють й наглядають за бюджетним процесом. У переліку завдань 

функціонування ОВС закріплено завдання боротьби із злочинністю, що 

виникає в межах сфери управління й економіки. Функціонування органів 

внутрішніх справ часом пов’язано з безпосередньою діяльністю 

органівфінансового контролювання з суб’єктами бюджетного процесу, однак 

на відповідних етапах бюджетного процесу, у випадках порушення 

бюджетних приписів, зазвичай з наслідками контролювання.  

Органи внутрішніх справ у відносинах, пов’язанихіз забезпеченням 

фінансового характеру власної діяльності, постають учасниками бюджетних 

правових відносин та здійснюють реалізацію власних повноважень через 

грошові надходження з бюджету держави (із загального фонду бюджету), 

надання платних послуг, а також спонсорську допомогу (із спеціального 

фонду бюджету). Виходячи зі статті 22 Бюджетного кодексу України 

Міністерство внутрішніх справ посідає пост головного розпорядника коштів 

із бюджету, що надаються на функціонування системи органів внутрішніх 

справ та на здійснення повноважень, що на них покладено [14], однак його 

юридичний статус вимагає уточнення з боку законодавця. Вищенаведене дає 

можливість для закріплення адміністративно-правового статусу майна, яке 

знаходиться на балансі Міністерства внутрішніх справ та структурних 

підрозділів, що йому підпорядковуються. Також існує можливість контролю 

за порядком застосування бюджетних й інших грошових коштів, що 
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забезпечують його потреби.  

Так, виходячи з мети зробити правовий статус Міністерства внутрішніх 

справ України як учасника фінансових правових відносин конкретнішим,слід 

Положення про Міністерство внутрішніх справ України [158] доповнити 

таким чином: «Міністерство внутрішніх справ є організатором 

централізованого забезпечення органів внутрішніх справ грошовими 

коштами завдяки коштам фондів державного бюджету, фінансовим ресурсам, 

що поповнюють бюджет за договорами з боку міністерств, відомств і як 

спонсорська допомога від різноманітних юридичних та фізичних осіб, а 

також завдяки наданню органами внутрішніх справ послуг платного 

характеру» [61].  

Розглянувши питання бюджетного процесу, пропонується перейти до 

вивчення й аналізування податкового процесу. Так, за допомогою 

характеристики розуміння правового процесу можна ліпше зрозуміти 

феномен податкового процесу. Перш за все, юридичним процесом є 

юридична діяльність особливо уповноважених суб’єктів публічного 

характеру, врегульована в межах нормативно-правових актів та їх бази. 

Податковий процес має в собі всі характерні риси й ознаки фінансово-

правового процесу. Так: 

 податковий процес завжди пов’язується із втіленням встановлених 

в законодавстві прав та обов’язків;  

 процес орієнтовано на отримання необхідного правового 

результату; 

 податковий процес базується на процесуально-правових 

положеннях податкового права; 

 процес є безпосередньо пов’язаним із застосуванням особливих 

прийомів та способів правової техніки;  

 такий процес реалізується виключно спеціально уповноваженими 

суб’єктами податкових, митних органів, органами позабюджетних фондів 

державного характеру;  

 податковому процесу притаманна стадійність;  
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 результати вищенаведеного процесу оформлюються особливими 

актами процесуального характеру.  

Правові положення законодавчої бази, які визначають порядок надання 

звітності податкового характеру, реалізації контролювання у сфері податків, 

систему заходів, які гарантують законність сплати податків й зборів,– всі ці 

положення є важливою частиною податкового права та законодавства.  

Податковим процесом визнають врегульовану нормами 

процесуального податкового права діяльність суб’єктів правових відносин у 

сфері податків, пов’язану з акумуляцією платежів податкового характеру до 

бюджетів [149, с. 27]. Податковий процес розглядається як урегульований за 

допомогою фінансово-правових положень порядок діяльності суб’єктів 

податкових правових відносин й інших осіб, спрямований на здійснення 

ефективної реалізації податково-зобов’язальних та податково-деліктних 

правовідносин [12, с. 16].  

Інші науковці визначають податковий процес через категорію певного 

порядку стягування всієї сукупності податків [87, с. 2]. Вітчизняний вчений 

І. Є. Криницький, проводячи дослідження теоретичних проблем податкового 

процесу [97, с. 17], визначив податковий процес як урегульовану нормами 

процесуального податкового права процедуру діяльності уповноважених  

органів публічної влади в межах галузі оподаткування й процесуальні 

правові відносини податкового характеру, які виникли на такій основі.  

Певні науковці, наприклад В. Н. Іванова [55], зауважують, що 

специфікою податкових правовідносин обумовлена наявність і податкового 

процесу в широкому сенсі слова, тобто процес охоплює всі процесуальні 

правовідносини, пов’язані з гарантуванням державного права на майнову 

частину платника податків як податкового платежу в певний окремо взятий 

бюджет, а також у вузькому сенсі,що розуміє податковий процес лише як 

такі процесуальні правові відносини, що пов’язані із провадженнями щодо 

податкових правопорушень.  

Податковим процесом мають охоплюватися всі правовідносини, які 

втілюють в життя регулювання встановленого порядку виконання 
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податкового зобов’язання платником податків, порядку обрахування, оплати, 

податкового стягнення, звітності щодо податків, податкового контролювання 

й урегулювання конфліктів та спорів податкового характеру.  

Такий правознавець, як Г. В. Петрова [140, с. 11], ототожнює податковий 

процес з адміністративним. Податковим (адміністративним) процесом в її очах 

постає комплекс дій, які реалізуються податковими органами (їхніми 

посадовими особами) задля виконання їх повноважень та завдань. Діяльність 

податкових органів регламентується правовими положеннями і податкового, і 

адміністративного права. Так, О. М. Бандурка, М. М. Тищенко [9, с. 237] 

зауважують, що велику кількість проваджень в межах структури 

адміністративно-правового процесу формують  податкові справи.  

Якщо ж більш прискіпливо розглянемо регулювання адміністративно-

процесуальними положеннями відносин, то побачимо, що в розрізі нашої 

тематики адміністративно-процесуальні норми регламентують тільки 

правовідносини органів податкової служби держави й платників податків, що 

мають відношення до накладення штрафів адміністративного характеру на 

посадових осіб платників податків (чи то юридичних, чи то фізичних осіб), 

порядку їхнього оскарження. Наведене дає можливість підтримання висновку 

про те, що адміністративним процесом є форма використання системи 

адміністративних норм права, а процес безпосередньо обслуговує не тільки 

галузь адміністративного (матеріального) права, однак і матеріальні правові 

положення інших правових галузей [9, с. 7], включаючи податкове право.  

На думку А. І. Худякова [230, с. 84-85], оподаткування не можна 

зводити лише до факту установлення та введення податків, що втілюється в 

життя згідно з прийнятими нормативно-правовими актами. Дане визначення 

належить до дефініцій із більш широким значенням та містить в собі кілька 

складових елементів:  

1) державне встановлення податків у вигляді однобічних, 

безеквівалентних, безповоротних та примусових платежів на її користь;  

2) їх введення їх в дію;  

3) податковий збір.  
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Так, держава встановлює податки, реалізує їхнє отримання чи здійснює 

встановлення порядкусамостійної оплати податків платником, здійснюючи 

контролювання здійснення такого порядку. За невиконання платником 

податку зобов’язання податкового характеру державою здійснюється його 

примусове стягнення. Отже, оподаткуванням можна визначити державну 

діяльність з приводу встановлення і введення податків, гарантування їхньої 

оплати чи примусового стягнення.  

Серед податкових процесуальних норм виділяють правовідносини з 

приводу:  

1) встановлення та введення податків та зборів, що постають 

складовою частиною системи податкового характеру;  

2) податкового справляння;  

3) справляння неподаткових бюджетних доходів;  

4) платіжного справляння до позабюджетних фондів держави;  

5) реалізації контролювання сплати платежів до бюджету, 

позабюджетного фонду держави;  

6) повернення до платників чи то надміру, чи то помилково 

оплачених сум доходів;  

7) зарахування доходів до бюджетів [76, с. 124].  

Щодо етапів податкового процесу, то дане питання необхідно 

дослідити більш ґрунтовно. Так, І. Є. Криницький [97, с. 73] виділяє такі 

етапи процесу податкового характеру: 

а) попередня (підготовча) стадія: процес збору та фіксації 

інформації, аналізування ситуацій, тощо;  

б) розгляд питання й винесення рішення по суті; 

в) реалізація рішення, що прийнято;  

г) оскарження актів органів у сфері податків та діянь їх 

уповноважених посадових осіб.  

Держава безперечно, протягом всіх стадій розвитку, має гарантувати 

фінансову базу власної життєдіяльності, умова реалізації котрої виступає як 

фінансовий контроль держави, структура якого створюється із мети 
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державного виконання права законним шляхом гарантувати свої інтереси 

фінансового характеру, а також суспільні інтереси.  

Такі науковці, як Н. І. Хімічева [216, с. 109-110], Е. О. Вознесенський 

[20, с. 43], Л. А. Савченко [181, с. 26], вважають, що діяльність органів, які 

реалізують контролювання фінансового характеру, має здійснюватися не 

лише в чіткій відповідності до положень права, але й з додержанням певної 

процедури та процесу. Вищезазначене може свідчити про наявність 

своєрідного процесу контролювання фінансового характеру.  

Контрольний процес розглядають у вигляді самостійного й 

специфічного різновиду фінансового процесу. За його здійснення 

застосовуються і матеріальні, і процесуальні правові положення. Останні 

регламентують провадження, стадії, режими процесуального характеру.  

Контрольним процесом у структурі юридичного процесу є нагляд, 

перевіряння, порівняння таоцінка певним суб’єктом апарату держави 

параметрів контрольного характеру, реалізація систематичного впливу 

планомірного характеру на відповідних учасників правового процесу заради 

попередження чи своєчасного виявлення та усування відхилень та порушень 

в їхній діяльності, реалізація їхньої подальшої ефективної діяльності й 

розвитку аби отримати результати досягнення задач регулювання правового 

характеру[100, с. 15]. Процес фінансового контролювання вчені-правознавці 

визначають через категорію сукупності послідовних дій, які здійснюються 

компетентними органами (чи їх посадовими особами) задля проведення 

перевірки законності за виконання підконтрольними учасниками діяльності 

фінансового характеру [231, с. 14]. Іншим автором було сформовано та 

запропоновано визначення контрольно-ревізійного процесу як комплексу з 

прийомів організаційного, методичного й технічного характеру, що 

реалізуються завдяки певним процедурам [10, с. 79]. В межах правової науки 

існує також дефініція контрольного процесу як діяльності суб’єктів 

контролювання, що здійснюється завдяки застосуванню певних методів та 

методик [177, с. 21].  

Виходячи з відповідних наукових досліджень та, перш за все, праць 
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винахідників теорії контролюючого процесу як виду процесу юридичного 

характеру В. М. Горшеньова й І. Б. Шахова, Л. М. Касьяненко визначила 

поняття «контрольний процес» як реалізацію систематичного впливу 

планового характеру на відповідних учасників фінансового процесу заради 

попередження чи вчасного виявлення та позбавлення відхилень і порушень у 

межах їхньої діяльності, гарантування їх дальшого ефективного 

функціонування й розвитку, що націлено на отримання завдань регулювання 

правового характеру [76, с. 130].  

Необхідним при всьому цьому постає дотримання законності органами 

держави, а процес контролювання являє собою той чинник, завдяки якому 

конкретні уповноважені суб’єктиздійснюють вимагання, перевірку та 

покарання за порушення такого принципу підконтрольних установ.  

Фінансове контролювання повинно здійснювати:  

 забезпечення своєчасного, ефективного, повного збирання 

грошей, сприяння їхньому збільшенню;  

 надання допомоги в пошуку новітніх джерел доходів;  

 забезпечення раціонального, доцільного, найбільш ефективного 

економного розподілу коштів та їх використання.  

До завдань фінансового контролювання належить процедура перевірки:  

 законності й доцільності діяльностіфінансового характеру 

юридичних осібі здійснення фінансових обов’язків перед державою всіма 

учасниками фінансових правових відносин;  

 вірності й раціональності застосування та зберігання власних, 

бюджетних й кредитних грошових коштів юридичних осіб, що наявні в 

їхньому розпорядженні;  

 дотримання правил реалізації операцій та розрахунків фінансового 

характеру; 

 запобігання правопорушенням фінансових норм й усунення 

знайдених порушень.  

Змістом фінансового контролювання визнається державна фінансова 

діяльність, елементом якої він постає. Завданням й однією з основних цілей 
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фінансового контролювання є забезпечення своєчасним, найбільш 

ефективним, повним збиранням грошових коштів, сприяння їхньому 

збільшенню, допомогау знайденні нових«генераторів» доходів. Основним 

змістом фінансового контролю в межах відносин, які здійснюють 

регулювання фінансового права, можна назвати перевірку:  

 здійснення фізичними та юридичними особами державних 

фінансових обов’язків, а також зобов’язань фінансового характеру перед 

органами місцевого самоврядування;  

 вірності застосування фінансових ресурсів державними та 

муніципальними юридичними особами, які перебувають в їхньому 

господарському віданні або оперативному управлінні; 

 дотримання правил виконання операцій, розрахунків фінансового 

характеру та збереження грошових ресурсів юридичними особами на 

рахунках в кредитних установах;  

 вияву внутрішніх резервів виробництва – імовірностей  підвищення 

продуктивної праці, рентабельності, економії фінансових та матеріальних 

ресурсів тощо; 

 передбачення та ліквідування раніше виявлених правопорушень 

фінансової дисципліни.  

Інакше кажучи, фінансове контролювання визначають через категорію 

спостереження за станом показників діяльності фінансового характеру 

учасників фінансових правових відносинпорівняно із заданими даними.  

Предмет контрольного процесу вбачають у фінансово-правових 

відносинах, які зазвичай виникають, змінюються та припиняють своє 

існування в межах сфери відносин, що формуються при плануванні заходів 

контрольного характеру, їх проведенні, узагальненні результатів, прийнятті 

рішень за наслідками їхнього проведення, здійсненні контролювання щодо 

виконання рішень, яке прийнято після проведеного контролю, проведенні 

повторного контролю фінансового характеру, оскарженні рішень та дій 

органів фінансового контролювання й деяких інших.  

Дефініція «фінансовий контроль» в межах вітчизняного законодавства 
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застосовується у більш ніж 550 нормативно-правових актах, однак поняття 

даного терміна українське законодавство не передбачає[110]. Наразі в 

Україні питання фінансового контролю врегульовано великою кількістю 

нормативно-правових актів, а єдиної системи органів фінансового 

контролювання і досі не існує.  

Вся різноманітність процедур проведення контролювання може 

класифікуватися за допомогою виділення базових етапів контрольного 

процесу, зокрема: 

 обрання контролюючого об’єкта, процедури визначення цілей та  

прийомів контролювання;  

 встановлення кола суб’єктів контролювання, які братимуть участь 

при здійсненні перевірок та узгоджень їхніх дій; 

 спостереження та перевірка заради встановлення стану 

контролюючого об’єкта; 

 прийняття рішень щодо проведення контролювання, які будуть 

задіяні за умов проведення перевірок контрольного характеру; 

 дії організаційного характеру, пов’язані з ознайомленням з існуючою 

інформацієющодо контрольного об’єкта, обрання прийомів й засобів 

контролювання, здійснення повідомлення щодо часу його проведення; 

 аналізта встановлення фактичного стану контрольного об’єкта; 

 прийняття рішення за наслідками проведеного контролю, 

інформування конкретних органів, підготовка пропозицій і рекомендацій; 

 проведення порівняльних процедур щодо прогнозованих чи 

досягнутих результатів із тими, що було заплановано раніше; 

 оцінка діяльності об’єктів підконтрольного характеру [76, с. 135-136].  

До етапів контрольного процесу С. В. Ківаловим [79, с. 7] було 

запропоновано віднести такі:  

1) обрання контролюючого об’єкта, прийняття цілей та засобів його 

реалізації;  

2) перевірка, ревізування чи спостерігання, які дають можливість 

виявлення фактичного стану справ;  
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3) аналізування того, що виявляється у зіставленні фактичного стану 

рішення, здійснення оцінки результатів;  

4) прийняття рішення після проведеного контролю, інформація щодо 

відповідних фактів, пропозицій та рекомендацій;  

5) здійснення рішення, що прийняте після проведеного контролю.  

У свою чергу, В. М. Горшеньовим  та І. Б. Шаховим  було виділено такі 

етапи логічної послідовності контрольного процесу [30, с. 160-167]:  

1) встановлення фактичних обставин справи, що пов’язано з аналізом 

фактичних даних, які доводять їхповноту й вірогідність; 

2) обрання та аналіз правових положень за умови, що операції 

пов’язано із дослідженням правових положень, встановленням їхньої 

юридичної сили тощо;  

3) вирішення справи, що виражається в нормативному акті 

використання права.  

Також В. А. Климовим [81, с. 22] було виділено такі етапи:  

а) інформаційний етап – інформаційний збір й обробка;  

б) аналітичний етап – аналіз отриманої інформації;  

в) коригувальний етап – розробка й реалізація, за необхідності, 

коригуючих дій.  

З усього наведеного доходимо висновку, що у поглядах вчених на 

стадії контрольного процесу існують розбіжності, однак суттєвого 

практичного значення вони не мають. Істотним моментом при цьому є 

узгодження проведення перевірок, адже контролюючий процес важливо 

спланувати й організувати.  

Так, процес контролю у фінансовій сфері необхідно розуміти не як 

сукупність, а як комплекс упорядкованих дій, яким притаманна наявність 

таких етапів: 

 планування та підготовка проведення заходів контрольного 

характеру; 

 встановлення фактичних обставин справи й узагальнення результатів 

проведеної процедури контролювання;  
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 підготовка й прийняття рішення після проведеного контролю 

фінансового характеру;  

 перевірка здійснення прийнятого за допомогою його результатів 

рішення;  

 оскарження рішень й діянь органів контролю фінансового характеру;  

 проведення повторного контролювання.  

Контролем в органах внутрішніх справ постає процедура, згідно із якою 

компетентні посадові особи органів й підрозділів внутрішніх справ здійснюють 

оцінку стану дотримання дисципліни виконавчого характеру [157].  

У сучасних умовах розвитку науки фінансового права України 

важливим є питання розгляду проблем виникнення фінансово-процесуальних 

правовідносин. Також надважливим моментом сьогодні є виникнення 

фінансово-процесуальних правовідносин за участю ОВС України.  

Так чи інакше збудувати правову, соціальну та демократичну державу 

можна лише за умови того, що сама Україна буде продовжувати 

вдосконалення форм процесуального характеру юридичного врегулювання. 

Сьогодення потребує ефективнішого юридичного регулювання 

правовідносин суспільства, формування та затвердження детальнішої 

процедури виконання законодавчих приписів, а більш за все практичної його 

реалізації. Саме цьому допомагає процесуальне право, що здійснює 

регулювання всієї сукупності відносин суспільства, які формуються під час 

реалізації правових положень всіх матеріально-правових галузей усіма його 

суб’єктами. Розвинене і повноцінне процесуальне право,що є реалізованим 

завдяки демократичним засадам та принципам, постає обов’язковою 

складовою частиною правопорядку й законності.  

Нове відображення юридичного процесу можна знайти в працях В. М. 

Горшеньова. Його погляд щодо наявності в праві його незалежної, 

самостійної частини – процесуальної – слід підтримати. Процесуальні норми 

здійснюють регламентацію всіх сторін діяльності та відносин не лише в 

межах юрисдикційної сфери, а й при розгляді й вирішенні різноманітних 

правових справ позитивного характеру органами держави та їхніми 



64 

посадовими особами. Науковець доходить висновку, що процесуальне право 

покликано реалізовувати обслуговування потреб виконання приписів та 

положень матеріального права, єпохідним від останнього та має щодо нього 

підпорядкований характер.  

Процесуальні правовідносини мають зв’язок із формуванням, 

розподілом, перерозподілом, використанням фінансових ресурсів держави та 

органів місцевого самоврядування, здійсненням контролю за цими 

процесами, застосуванням фінансового примусу, розглядом фінансових 

конфліктів, спорів, пов’язаних із застосуванням і реалізацією фінансових 

матеріальних правовідносин, а не будь-яких інших.  

Крім того, необхідно систематизувати фінансове законодавство. Хоча 

за останні роки прийнято багато нормативно-правових актів, проте 

фінансово-правовий процес не має законодавчо виділеного правового 

інституту.  

Однак сьогодні вже є процесуальні положення права, якими 

здійснюється регулювання бюджетного, податкового, контрольного процесів. 

Як бачимо, фінансово-правовий процес постає вельми складним правовим 

інститутом в цілому. Існують ще великі масиви процесуальних положень, які 

втілюють регулювання мобілізації фінансових ресурсів до грошових фондів; 

їх розподіл, перерозподіл та застосування; облік ресурсів фінансового 

характеру; вирішення спорів і конфліктів у сфері фінансів; облік сплати 

податків тощо.  

Отже, аналіз фінансового законодавства показав, що звичні 

процесуальні форми (адміністративна, кримінальна або цивільна) не в змозі 

цілком забезпечити потреби фінансового матеріального права. Фінансовому 

праву притаманна наявність достатньої кількості процесуальних положень, 

які використовуються в різноманітних нормативних актах.  

Основні результати дослідження, представлені у розділі, оприлюднені 

автором у наукових роботах [115-117].  
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Висновки до розділу 1 

 

Завдяки аналізу існуючих наукових праць зроблено виcновок щодо 

притаманності процеcуальної форми будь-якій діяльноcтіфінанcового 

характеру, а досить поширена точка зору про те, що лише 

cудочинcтвоздійcнюється у cпеціальній формі процесуального характеру, 

постає недостатньо аргументованою.  

Має місце 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. 

Широко вживану дефініцію «процеcуальна норма» не вважають 

такою, яка оcтаточноcформувалаcя. У розділі 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 

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.  
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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. 

Стадії бюджетного процеcурегулюютьcя 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 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. 
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Розділ 2 

 ОСОБЛИВОСТІ ФIНAНCOВO-ПРOЦECУAЛЬНИХ 

ПРAВOВIДНOCИН ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Поняття, зміст та підстави виникнення фінансово-

процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства 

внутрішніх справ України 

 

Розпочинаючи дослідження такого питання, як фінансово-процесуальні 

правовідносини, як і розгляд правовідносин у будь-якій іншій галузі права, 

доцільно розпочати із загальної теорії (в нашому випадку це вчення теорії 

права), оскільки саме вона є базою усіх галузевих знань щодо правовідносин. 

Саме через це до визначення поняття фінансово-процесуальних 

правовідносин необхідно підходити з урахуванням загальної теорії відносин.  

Вивчаючи питання терміна «фінансово-процесуальні правовідносини», 

слід зазначити той факт, що вони виникають, розвиваються саме завдяки 

фінансовому процесу. Інакше кажучи, фінансово-правовий процес постає 

причиною виникнення, зміни і припинення фінансово-процесуальних 

правових відносин. Фінансове право використовує специфічну  категорію 

«процес», яка позначає відносини, що гарантують майнові правовідносини 

[64, с. 608].  

Щоб всебічно, цілком та сповна вивчити, зрозуміти, розкрити та 

донести поняття терміна «фінансово-правовий процес», слід спочатку 

проаналізувати категорію «процес» взагалі, і тільки після цього переходити 

безпосередньо до інститутів фінансового процесу, а далі – ще до більш 

вузького поняття – фінансово-процесуальних відносин.  

І досі невирішеноюлишається дискусія з приводу категорії юридичного 

процесу у теорії права. Щодо питання правового терміна «процес» в 
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юридичній літературі існує чимало різноманітних поглядів. На даному етапі 

можна навести вже сформульовані погляди щодо сутності правової категорії 

«процес». У словниках поняття «процес»(від лат. processus – рух) 

розкриваєтьсяяк: 

1) послідовна модифікація станів чи явищ, яка відбувається у 

закономірному порядку; процес якогось розвитку, перебіг [129, с. 619]; 

2) судова справа, процедура реалізації функцій слідчих, 

адміністративних та судових органів [188, с. 407]; 

3) комплексність логічних дій з метою досягнення певного 

визначеного результату [16, с. 997] тощо.  

Під категорією «процес» у юриспруденції слід розуміти зазначений 

законодавством порядок вживання матеріальних норм [239, с. 689].  

У своїй науковій роботі «Теорія юридичного процесу» В. Горшеньов 

процесом визначаєкомплексну систему пов’язаних правових форм діяльності 

відповідно уповноважених органів держави та її посадових осіб, так само як і 

зацікавлених у вирішенні юридичних справ інших суб’єктів, яка 

проявляється: 

  у втіленні операцій з правовими положеннями щодо розв’язання 

юридичних справ;  

 у виконанні процесу відповідно уповноваженими державними 

органами та їх посадовими особами на користь зацікавлених учасників 

фінансово-процесуальних відносин;  

 у фіксації в окремих актах з правовими приписами – документах, які 

носять офіційний характер;  

 у врегулюванні процесу процедурними процесуальними 

нормами [204, с. 472-477].  

Правознавці визначають юридичний процес як збірне наукове поняття, 

яке кваліфікує кожну юридично важливу діяльність з процедурної сторони.  

На даному етапі слідзазначити, що формування процесуального права 

має розвиватися за двома напрямками: аналіз різних галузей 



69 

права;«широкий», узагальнений юридичний процес, що витікає з теорії 

права.  

Юристи-науковці розуміють під юридичним процесом врегульовану 

процесуальними нормами систему роботи компетентних державних органів, 

яка складається з декількох етапів, а саме підготовки, прийняття та 

закріплення у процесуальних документах юридичних рішень як загального, 

так й індивідуального характеру [109, с. 395].  

Якщо ж ми звернемося до поняття «процес» у сфері фінансового права, 

то побачимо, що даний термін являє собою особливу категорію, яка позначає 

правовідносини, що гарантують майнові норми й відносини. Беручи до уваги 

тісний взаємозв’язок фінансового процесу з іншими галуззями права, 

зважаючи як на особливості фінансово-правового процесу, так і на 

специфічні риси суб’єктивного складу фінансових процесуальних правових 

відносин, стає прозорим той момент, що ефективне здійснення фінансових 

процесуальних норм можливе, лише якщо дії усіх учасників фінансової 

діяльності держави будуть мати комплексний та цілеспрямований 

характер [68].  

Велика кількість науковців досліджувала проблему правових відносин. 

Остаточне визначення дефініції «правовідносини» ще відсутнє у 

юриспруденції, хоча аналіз різних точок зору щодо цього питання широко 

висвітлено у дослідженнях вітчизняних науковців. Зазначимо найбільш 

загальноприйняті: 

1) правовідносини – це суспільний зв’язок, що виникає базуючись на 

нормах права. Учасники такого зв’язку мають суб’єктивні права, а також 

обов'язки юридичного характеру, забезпечені державою [202, гл. 23, пар. 1]; 

2) правовідносинами постають вольові суспільні правові відносини, 

що врегульовуються правовими нормами й забезпечуються державою. Такі 

правовідносини мають вираз в окремому, певному зв’язку між 

суб'єктами [186, с. 389]; 

3) юридичним відношенням постає передбачене юридичною нормою 
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ідеологічне суспільне відношення, яке виражається у спільних правах й 

обов’язках юридичного характеру суб’єктів права [173, с. 133].  

Особливі правові відносини, що зароджуються за наявності фінансово-

правової діяльності (під час формування, етапу розподілення та застосування 

централізованих й децентралізованих фондів коштів, які необхідні аби 

виконати функції державних органів, а також органів місцевого 

самоврядування), впроваджені фінансовим правом. Владні повноваження 

держави й органів місцевого самоврядування в галузі фінансів 

забезпечуються та охороняються згідно із законами та іншими нормативно-

правовими актами й ними ж обмежуються.  

Фінансові правовідносини розглядаються як суспільні відносини, що 

урегульовані нормами фінансового права, учасники таких відносин постають 

носіями суб’єктивних прав й обов’язків юридичного характеру з приводу 

процесу формулювання, розподілення (чи перерозподілу) і застосування 

коштів публічних грошових фондів [225, с. 62].  

Визначення процесуальних правовідносин, на думку деяких вчених, 

розглядається як правовий зв’язок суб’єктів процесуального права (зв’язок 

суб’єктивного права та юридичного обов’язку), взятий в єдності з їх 

фактичною поведінкою, що виникає на основі норм процесуального права.  

Як зазначають науковці, процесуальні правовідносини є вторинними 

порівняно з матеріальними, похідними від останніх, мають щодо них 

підпорядкований характер. Як зазначає Л. М. Касьяненко, таке ставлення 

вчених є звуженням функцій процесуальних правовідносин. Сабо Імре, як 

теоретик права, авторитетно вказував, що длярозмежування правовідносин у 

юриспруденції свого часу була запропонована цікава позиція, з якою можна 

погодитися з деякими застереженнями, а саме що кожна з цих правовідносин 

виражає та охороняє різні цінності: матеріальне право – справедливість, 

процесуальне право – правову безпеку [58, с. 56-57].  

У свою чергу, М. В. Карасьова [65, с. 125] виділила основні ознаки 

фінансово-процесуальних правовідносин, що дозволяє відмежовувати їх від 
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будь-яких інших відносин. До цих ознак віднесено такі: 

1) поява й зростання держави, її органів та органів місцевого 

самоврядування у сфері фінансової діяльності;  

2) владний характер фінансово-процесуальних правових відносин. 

Держава чи уповноважений нею державний орган (або орган місцевого 

самоврядування) чи муніципальне утворення постійно виступає стороною 

фінансових процесуальних правових відносин. Фінансову діяльність задля 

задоволення потреб публічного характеру здійснює саме держава; 

3) для фінансових процесуальних правовідносин характерним є 

майновий характер. Інакше кажучи,грошовий характер. Будь-які фінансово-

правові відносини зароджуються, змінюються й припиняються, зокрема, за 

процесу формування, розподілу чи перерозподілу, а також застосування 

фондів коштів, які необхідні для здійснення мети соціально-економічного 

розвитку, гарантії безпеки і підготовленості країни до різних 

зовнішньополітичних проблем тощо. Потрібно також зазначити, що першість 

та важливість щодо вирішення різного роду завдань, які постають перед 

державою, встановлюється законом про Державний бюджет на поточний рік 

(Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»[152]).  

При здійсненні останньої ознаки фінансово-процесуальних відносин 

держава забезпечує органи державної влади владною компетенцією, завдяки 

чому органи держави видають розпорядження, що є обов’язковими для  

решти учасників таких правовідносин. Проте потрібно звернутися до 

положень статті 19 Конституції України [92], в якій зазначено, що державні 

органи й органи місцевого самоврядування, їхдержавні службовці 

повинніпрацювати тільки і лише керуючись приписами, у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Основним законом України й 

іншими законодавчими актами України.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що фінансово-процесуальні 

правовідносини зароджуються при встановленні форм і методів фінансової 

діяльності держави. У цьому виді відносин проявляється форма залучення 
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коштів в окремі фонди, так само як і процедура їх (пере)розподілу, контроль 

щодо використання тощо.  

Переходячи до питання змісту фінансово-процесуальних 

правовідносин, слід відзначити такі важливі моменти.  

Змістом фінансово-правового регулювання є саме фінансові відносини, 

а фінансова діяльність як система правомірних дій відповідних органів 

спрямована на організацію і здійснення фінансових правовідносин, 

забезпечуючи утворення і правомірне використання загальнодержавного 

фонду грошових коштів [176, с. 10].  

Виходячи з даного твердження, наведеного Є. О. Ровинським, можна 

сказати, що, за умови економічності явища фінансових відносин за своєю 

сутністю, фінансова діяльність органів держави є діяльністю вольовою, що 

реалізується виключно у правовій формі. Наступним умовиводом з 

вищенаведеного твердження може стати те, що аналізом сфери фінансового 

правового регулювання має постати призначення положень права на 

реалізаціюформування чи застосування державних фондів грошових коштів. 

Правовіположення приводяться у виконання у практичнійдіяльності людей, 

їх об’єднань та установах, в процесі якої вони здійснюють надані їм права та 

дотримуються накладених на них обов’язків юридичного характеру.  

Під терміном «зміст фінансових процесуальних правових відносин» 

розуміють групуфінансових суб’єктивних прав та обов’язків юридичного 

характеру учасників, що здійснюються й відображаються в діяннях (дії чи 

бездіяльності) їх процесуальних учасників. Процес розподілено на стадії, в 

кожної з яких є логічне завершення, що виражається у формі акта здійснення 

прав й обов’язків фінансового характеру. Фінансово-процесуальні 

правовідносини регулюються положеннями, які визначають та 

характеризують порядок виникнення, зміни, а також припинення фінансово-

правових відносин.  

Поява прав й обов’язків у межах фінансового права відбувається лише 

на базі нормативно-правових норм, що використовуються державою та її 
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уповноваженими органами, таке виникнення є не випадковим, воно витікає 

зізмісту відповідних правових відносин. Предметом правового регулювання 

окремої галузі права визначаються спосіб пов’язаності прав й обов’язків між 

учасниками правовідносин відповідної галузі. Межі прав й обов’язків 

суб’єктів фінансових-правових відносин достеменно визначаються державою.  

У фінансово-процесуальних правовідносинах зазвичай яскраво 

простежуються декілька правових елементів, таких як державно-владний та 

майновий. Майновий аспект був зазначений вище, а що стосується державно-

владного, то тут можна наголосити, що оскільки суб’єкти фінансових 

процесуальних правовідносин є завжди нерівними, то і всі фінансово-правові 

норми та положення мають імперативний характер.  

Як вже зазначалося, факт існування фінансово-процесуального 

положення постає об’єктивною умовою наявності безпосередньо фінансових 

процесуальних правових відносин. Процесуальні фінансові правовідносини 

виникають під час встановлення форм та методів мобілізації, порядку 

розподілу фінансових ресурсів (централізованих і децентралізованих фондів 

грошових коштів), форм та методів контролю за їх використанням.  

У підручнику «Теорія держави і права (Енциклопедичний курс)» 

О. Ф. Скакун [185, с. 355] звернула увагу, що, аби бути суб’єктом 

правовідносин, учасники повинні мати правоздатність, тобто, в нашому 

випадку, мати фінансово-процесуальні права та обов’язки, що надаються їм 

правовими нормами.  

Досить правильно звертають увагу науковці на той факт, що приводом 

виникнення, зміни й припинення фінансово-процесуальних правових 

відносин постають юридичні факти, які розглядаються як окремі 

соціальніобставини (події чи дії), що спричиняють, згідно із приписами 

законодавства,виникнення, зміну чи припинення правовідносин, і що 

зазначені положеннями права. Наразі є дещо інше визначення 

вищезазначених юридичних фактів – це діяння і події, що допускаються 

фінансовим законодавством. Важливо зазначити, що ці юридичні факти (ті, 
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що сприяють виникненню, зміні та/чи припиненню фінансово-процесуальних 

правовідносин) повинні бути обов’язково чітко і у відповідності до приписів 

чинних норм законів оформлені й засвідчені.  

Безпосереднє виникнення процесуальних правовідносин в межах 

фінансового права пов’язують із діями особи. Юридичні факти, окрім 

призначення гарантування виникнення, зміни чи припинення таких 

правовідносин, ще забезпечують законність щодо податкового, контрольного 

процесів. Наприклад, законний вихід на перевірку, вилучення документів та 

інші дії визначають правомірність здійснення дій.  

Юридичні факти, що обумовлені положеннями матеріального права, 

вводяться у межах фінансового процесу у недоторканній процедурі, адже 

поза фінансовими правовідносинами повсякчас існують справжні матеріальні 

цінності, оскільки рух фінансових ресурсів відображає процеси створення, 

розподілення й використання національного доходу, а також державного 

бюджету, який зосереджує питому частину фінансів держави та через який 

нагромаджуються фінансові ресурси, здійснюється фінансування соціально-

культурних заходів.  

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 в об’єднанні з діями в рамках єдиних 

фактичних складів.  

Фінансово-процесуальні правовідносини можуть виникати, якщо у них 

існують такі передумови:  

1) фінансові процесуальні положення – приписи фінансового 

законодавства;  

2) правоздатність учасників фінансового процесу – права та обов’язки 

суб’єктів даного виду процесуальних правовідносин;  

3) юридичні факти – дії та події (юридичні), стан, а також строки; 
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4) відповідні матеріальні фінансові-правові відносини [76, с. 345].  

Фінансові процесуальні відносини, як і решта інших правових 

відносини, виникають на базі положень і приписів законодавства. Такі 

правовідносини мають вольовий характер, зв’язок із особистою волею 

сторін, гарантуються державним примусом. Однак у фінансово-правових 

відносин існує ще низка специфічних ознак, що відносяться лише до них.  

Перш за все, задля виникнення фінансових процесуальних правових 

відносин повинні бути наявні фінансові процесуальні правові положення. 

Такі правові норми являють собою юридичну основу, таку собі базу 

спеціально для процесуальних правових відносин. З цього доходимо 

висновку, що за наявності процесуальних положень існують і процесуальні 

правовідносини, а без процесуальних норм не може бути правовідносин. 

Фінансово-процесуальні норми, як передумова виникнення фінансово-

процесуальних правовідносин, мають такі ознаки:  

1) встановлюються лише державою, тобто її уповноваженими 

законодавчими органами;  

2) фінансовим процесуальним правовим приписам притаманна 

загальнообов’язковість;  

3) такі положення фінансового права мають загальний характер;  

4) фінансово-процесуальні норми регулюють суспільні відносини у 

процесі формування, розподілення, застосування державних фінансових 

ресурсів й ресурсів органів місцевого самоврядування, а також контролю за 

такими процесами;  

5) фінансово-процесуальні положення забезпечуються можливістю 

фінансово-правового примусу. У даному випадку за основу можна взяти 

класифікацію, застосовану відповідно до фінансово-процесуальних правових 

норм, яку буде розглянуто у ІІІ розділі даної наукової роботи [76, с. 345-346].  

Таким чином, підсумовуючи перший розділ, потрібно зазначити, що 

зміст фінансових процесуальних правових відносин являє собою 

групусуб’єктивних прав й обов’язків юридичного характеру учасників у 
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сфері фінансової діяльності, що здійснюються й відображаються в діяннях 

(дії чи бездіяльності) їх процесуальних учасників.  

Фінансово-правовий процес пов’язаний з двома векторами діяльності:  

1) врегулювання фінансово-правових спорів, неузгодженостей. 

Конфлікти можуть бути вирішені на досудовому етапі;  

2) використання методів фінансового процесуального примусу. 

Незаконна й нелегальна поведінка окремих осіб, а також юридичні факти, які 

вказують на реальність фінансово-правового порушення, являють собою 

передумову використання методів фінансового процесуального примусу у 

галузі публічних фінансів [74].  

Виникнення, зміна, а також припинення вказаних правовідносин у 

рамках державної фінансової функції постає упорядкованим приписами та 

положеннями фінансового права процесом мобілізації, ознаками руху 

(розподілення, перерозподілення) й застосування централізованих і 

децентралізованих грошових фондів задля здійснення, а також виконання й 

втілення задач та цілей держави. Фінансово-правові положення ж повинні 

брати до уваги особливості імперативних засад державного впорядкування, 

точно позначати сукупність прав й обов’язків їх учасників, а також мають 

вміщати у собі чітку цільову конкретність дій в межах розглянутих 

напрямків. Виконання матеріальних прав й обов’язків учасників фінансово-

процесуальних правовідносин підпорядковується чіткому дотриманню вимог 

фінансово-процесуальних норм.  

 

 

2.2. Суб’єкти та об’єкти фінансово-процесуальних правовідносин 

за участю органів Міністерства внутрішніх справ України 

 

Переходячи до розгляду питання суб’єктів та об’єктів фінансово-

процесуальних правовідносин, слід дослідити та проаналізувати теоретико-

правові основи двох наведених категорій.  
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Починаючи дослідження питання суб’єкта права як одного з основних 

питань будь-якої галузі права, необхідно вміти розмежувати визначення 

термінів «суб’єкт правовідносин» та «суб’єкт права».  

Так, С. Л. Лисенков [207, с. 249]у підручнику з теорії держави і 

правазауважує, що поняття «суб’єкти права» та «суб’єкти правовідносин» є 

ідентичними, визначаючи їх учасниками правовідносин, яким притаманні 

взаємні права й обов’язки юридичного характеру. Такими постають особи 

(фізичні особи) чи підприємства, установи, організації, що згідно з 

правовими положеннями мають правосуб’єктність, а саме здатні ставати 

учасниками правових відносин. У простішому аспекті розглядає 

проблематику поняття «суб’єкти правових відносин»Н. М. Оніщенко 

[206, с. 439], зазначаючи, що «суб’єкт права» та «суб’єкт правових відносин» 

є тотожними поняттями. За Н. М. Оніщенко, суб’єктами права виступають як 

фізичні, так й юридичні особи. Схожу точку зору та визначення наводить 

також і С. Ф. Кечекьян [78, с. 83-84], що визначає суб’єктом права:  

1) особу, що бере участь у правових відносинах; 

2) особу, що може взяти участь у правових відносинах.  

Решта ж [203; 47, с. 192] визначають поняття «суб’єкт правових 

відносин» як учасника суспільних відносин, що згідно із правовими 

положеннями й приписами права здатен стати учасником правовідносин, 

мати та володітипередбаченимизаконодавчими актами правами й 

обов’язками. Однак дане питання щодо співвіднесення понять «суб’єктів 

права» та «суб’єктів правовідносин»і досі постає невирішеним та у теорії 

права є неврегульованим.  

Науковці у межах теорії держави та прававизначають такі загальні й 

базові характерні риси суб’єктів окремих правових відносин: 

1) такі суб’єкти мають володіти певними правами й обов’язками 

юридичного характеру; 

2) дані особи отримують можливість стати безпосередньо суб’єктом 

окремих правових відносин, базуючись на положеннях та приписах 



78 

юридичних норм [76, с. 305].  

Якщо звернутися до думки такого науковця у сфері теорії права, як 

С. С. Алексєєв, то, за його визначенням, правові положення породжують 

незаперечну базу задля розмежування індивідів, організацій, громадських 

утвореньу вигляді суб’єкта права [2, с. 147].  

У підручнику з теорії держави та права В. М. Хропанюк [229, с. 144] 

під суб’єктом права розуміє певних осіб чи їх організації, яким згідно із 

правовими положеннями дозволено ставати учасниками правовідносин.  

У свою чергу, О. Ф. Скакун [184, с. 385] визначає суб’єктів права як 

індивідуальні або колективні правові суб’єкти, що застосовують власну 

правосуб’єктність в окремо взятих правовідносинах та являють собою  

реалізатор суб’єктивних прав й обов’язків юридичного характеру, а також 

компетенціїта юридичної відповідальності. Дослідник також наводить певну 

класифікацію суб’єктів правовідносин, зокрема: 

1) індивідуальні суб’єкти (фізичні особи): 

 громадяни, тобто особи, в яких наявне громадянство даної країни; 

 іноземці; 

 апатриди (особи без громадянства); 

 біпатриди (особи з подвійними громадянствами); 

2) колективні суб’єкти (юридичні особи): 

 державні органи, організації, установи, підприємства; 

 органи місцевого самоврядування; комерційні організації (акціонерні 

товариства, приватні фірми – вітчизняні, іноземні, міжнародні); 

 громадські об’єднання (партії, профспілки тощо); 

 релігійні організації; 

3) держава та її структурні одиниці: 

 держава; 

 утворення у межах держави; 

 адміністративно-територіальні одиниці (області, міста, села тощо); 

4) соціальні спільноти (народ, нації, етнічні групи та ін.).  
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Отже, науковці не знаходять єдиного підходу до визначення таких 

термінів, як «суб’єкти права» та «суб’єкти правових відносин». Більша 

кількість науковців пояснюють термін «суб’єкт правовідносин» через 

категорію учасника суспільних відносин [3, с. 277-278]. Решта вчених 

висловлюють думку, що поняття «суб’єкти права» пояснюються через як 

ймовірні здійснення особою участю в правових відносинах, так і через їх 

втілення в життя [78, с. 83-84].  

На думку Л. М. Касьяненко, яку вона відобразила в своїй монографії 

«Фінансово-правовий процес», більш обґрунтованим й точним постає 

твердження, згідно з яким суб’єктом права є особа, яка має 

правосуб’єктність, відтак цілком імовірно може стати учасником правових 

відносин; що ж стосується саме суб’єкта правових відносин – то це їх дійсні 

та фактичні учасники [76]. 

Конкретизуюче положення правової суб’єктності міститься в окремих 

галузях права  так доволі чітко й влучно зауважив свого часу видатний 

вчений з теорії держави та права С. С. Алексєєв [2, с. 140].  

Наведені категорії науково обґрунтувалися в галузевих науках 

юриспруденції [227, с. 115-116;13, с. 1-3;228, с. 39-42].  

На споріднення, проте не тотожність, тобто із зазначенням унікальності 

термінів «суб’єкти права» та «суб’єкти правових відносин», звертається увага 

також і теорією фінансовогоправа [66, с. 96; 216, с. 65-66;226, с. 

75;139, с. 10].  

Приступаючи до аналізу питання відмежування саме суб’єкта 

фінансового права та суб’єкта фінансових правових відносин, слід 

підтримати таке визначення наведених термінів: «суб’єкт фінансового права 

являє собою носія прав й обов’язків суб’єкта у межах фінансової діяльності 

держави, що встановлені фінансовими правовими положеннями, а щодо 

суб’єктів фінансових правових відносин – то це фактичні учасники окремих 

правових відносин» [228, с. 41;66, с. 91].  

«Суб’єктом фінансового права постають фізичні та юридичні особи, 
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що мають правосуб’єктність та цілком імовірно здатні ставати учасниками 

фінансових правових відносин», так зазначає суб’єктів фінансового права 

Л. К. Воронова [24, с. 33;226, с. 38]. Таку ж точку зору на дане питання 

мають й інші науковці, такі як Н. І. Хімічева [216, с. 37-38] та 

Л. М. Касьяненко. Зокрема, останняу монографії «Фінансово-правовий 

процес» зазначає, що слід наголошувати й акцентувати на присутності 

правової суб’єктності в особияк причини прийняття їїсуб’єктом фінансових 

правових відносин – права й обов’язки юридичного характеру в межах 

фінансової діяльностівідносяться до суб’єктів фінансового права, 

незважаючи на їх участьв окремих правових відносинах у фінансовій сфері. 

Суб’єкт фінансового права переходить в статус суб’єкта фінансових 

правових відносин, розпочинаючи правові відносини, у моментвтілюючи 

власні права й обов’язки в життя.  

Отже, суб’єкт фінансових правових відносин  – це носій прав й 

обов’язків фінансового характеру, якіздійснюються завдяки участі в 

конкретних фінансових правових відносинах [42, с. 64]. Це означає, що який 

завгодно учасникправових відносин у сфері фінансів являє собою суб’єкт 

фінансового права, проте суб’єкт фінансового права переходить у статус  

учасника фінансових правових відносин лише у момент вступу у них.  

Поведінці суб’єктів фінансовихправових відносин притаманні певні 

ознаки, такі як: 

1) зовнішньо виражена природа, що полягає у певних діяннях (діях чи 

бездіяльності); 

2) поведінка суб’єктів, якаможе бути чи то соціально корисною 

(правомірна поведінка), чи  то соціально шкідливою (правопорушення); 

3) передбачення, осмислення суб’єктом наслідків власної поведінки 

(свідомо виражений характер); 

4) передбачення наявності контролювання поведінки щодо волі суб 

суб’єкта (вольовий характер); 

5) властивість спричинення окремих наслідків [38, с. 303].  
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На думку М. В. Карасьової [65, с. 101;66, с. 112], суб’єктами 

фінансових правових відносин є особи, що виступають учасниками окремих 

правових відносин, а також в яких наявні фінансові обов’язки й права. 

Вважаємо цілком об’єктивною думкуМ. В. Карасьовоїпро пов’язаність 

термінів «суб’єкт фінансового права» й «суб’єкт фінансових правових 

відносин», адже суб’єкт фінансового правастає суб’єктом фінансових 

правових відносин у момент вступу у правові відносини та втіленнявласних 

прав й обов’язків юридичного характеру.  

У свою чергу, Н. І. Хімічева [216, с. 65] зазначає, що наведені 

категоріїнеможливо не співвідносити. Суб’єкт фінансового права переходить 

в статус суб’єкта (учасника) фінансових правових відносин, розпочинаючи 

окремі правові відносини, в підсумку у момент втілення власних прав й 

обов’язків в життя. Проте такий суб’єкт залишає за собою усі якості, що в 

нього були наявні до нових правових відносин, а саме він продовжує бути 

суб’єктом фінансового права. Як стверджує В. В. Цвєтков, суб’єкти 

фінансового права продовжують виконання своїх фінансових обов’язків й 

здійснення фінансових прав, незважаючи на вступ до окремих фінансових 

правових відносин [232, с. 11]. Це означає,що суб’єктом фінансових 

правових відносин (як і фінансово-процесуальних) постає справжній, 

фактичний учасник окремих правових відносин.  

Суб’єкт фінансового права – особа, яка наділена правосуб’єктністю. Що 

стосується правосуб’єктності у межах фінансового права, то тут можна навести 

твердження Л. К. Воронової [24, с. 75], що така правосуб’єктність виявляється 

властивістю особи мати юридичні права й обов’язки згідно із приписами 

правових положень. Така правосуб’єктність поєднує в собідві складові: 

1) правоздатність – можливість мати права, а також нести обов’язки; 

2) дієздатність – можливість самостійного здійснення прав й 

обов’язків.  

Правосуб’єктність у фінансовому праві формується за певним 

суб’єктом:  
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а) безпосередньо – тобто за допомогою безпосереднього зазначення у 

законодавчих актах; 

б) опосередковано – тобто за допомогою формулювання їхніх 

фінансових прав й обов’язків держави, а також муніципальних утворень 

[146].  

Звертаючись до питання суб’єктів податкового права, слід навести 

визначення Д. В. Вінницького [17, с. 31-63], який до суб’єктів податкового 

права відносить:  

 фізичних осіб;  

 організації;  

 державні органи й органи місцевого самоврядування;  

 державу й муніципальні утворення.  

У свою чергу, О. В. Бризгалін [126, с. 131] до суб’єктів податкового 

права відносить такі категорії: 

1) державні органи, органи державної фіскальної служби, фінансові 

органи, органи казначейства, податкову міліцію (що скоро буде ліквідована, 

але доки правовий статус податкової міліції закріплено Розділом XVIII 

Податкового кодексу України); 

2) платників податків – фізичні та юридичні особи (філії й 

представництва юридичних осіб); 

3) особи, що допомагають оплаті податків та зборів – зобов’язані 

особи, від дій яких залежить належне виконання обов’язків та реалізація прав 

уповноважених органів, чи особи, що мають інформацію про платника 

податків, необхідну для обчислення податків.  

Слід підкреслити, що один з суб’єктів фінансових правовідносин – це 

держава в особі уповноважених органів. Майже всі вчені-фінансисти, такі як 

Л. К. Воронова [24], О. П. Орлюк [133], М. І. Іллюшихін [57], вбачають в 

державі суб’єкта податкових правових відносин.  

Виходячи з висновків теорії права й аналізу чинного законодавства, 

слід відзначити  традиційне виділення деяких суб’єктів правових відносин у 
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сфері фінансової діяльності: 

 адміністративно-територіальні утворення;  

 колективні суб’єкти; 

 індивідуальні суб’єкти[222, с. 29;216, с. 396; 228, с. 41-42].  

Суб’єктом бюджетно-процесуальних правових відносин можуть бути 

лише органи державної влади та місцевого самоврядування [137]. Проте 

учасником фінансово-процесуальних правових відносин у галузі видатків 

бюджету постає: 

 фінансовий орган, на який покладено обов’язок здійснення 

постійного контролю щодо використання бюджетних асигнувань, складення 

розпису бюджетних видатків, відкриття фінансування; такий орган також 

може відкликати їх; 

 кредитна установа, на базі якої відкрито єдиний рахунок 

казначейства й реєстраційний рахунок державної організації, що одержує 

асигнування з боку держави, а також є учасником контролюваннядотримання 

фінансової дисципліни; 

 розпорядник бюджетних коштів [216, с. 406].  

Отже, суб’єкти фінансового праваможуть бути суб’єктами фінансових 

правових відносин. До перших відносять: 

  державу (зазвичай в особі уповноваженого державного органу: 

Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Міністерство фінансів України, Національний банк України тощо); 

  адміністративно-територіальні утворення (Автономна Республіка 

Крим, області, міста, райони, селища, села); 

  юридичних осіб (підприємства, устави, організації незалежно від 

форми власності, колективні суб’єкти (громадські організації), як і 

некомерційні організації та установи, що одержують задля реалізації власної 

діяльності із бюджету асигнування); 

  громадян як індивідуальних суб’єктів(Основний закон України, 

ст. 67, встановлює, що усі громадяни повинні оплачувати податки й збори у 
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передбачених законом порядку та розмірах, вимагає щорічної подачі 

декларації про майновий стан та доходів за минулий рік).  

Нині в Україні функціонує велика кількість державних органів, що так 

чи інакше виконують фінансове контролювання. Основними можна назвати 

такі: 

  Рахункова палата – вищий орган бюджетного контролю, що 

гарантує контролювання ефективностікеруваннягрошима,інвестиційної 

діяльності органів виконавчої гілки влади з приводу законності, а також 

ефективності застосування фінансових ресурсів. Даний вид державного 

органу виконує власну діяльність незалежно та незважаючи на будь-які інші 

державні органи [179].  

Так, Рахункова палата провела аудит ефективності системи надання 

підрозділам Міністерства внутрішніх справ України та Державної 

міграційної служби України платних послуг і дійшла висновку, що існуюча в 

МВС система надання платних послуг не забезпечила повноти та 

своєчасності залучення коштів, отриманих від надання таких послуг, до 

державного (місцевих) бюджету, а у встановлених аудитом випадках 

призводила до неефективного їх використання [166]. 

Через відсутність у МВС системи дієздатного внутрішнього контролю 

за повнотою та своєчасністю надходження коштів, одержаних як плата за 

надані послуги, несвоєчасно перераховано у 2014 році та протягом 9 місяців 

2015 року до бюджетів 10,3 млн. грн. і недоотримано доходів на суму 

571,5 тис. гривень. Необґрунтовані управлінські рішення, які приймалися 

керівниками різних рівнів, призвели до неефективного використання 

19,3 млн. грн., що надійшли до спеціального фонду державного бюджету за 

надані платні послуги [53]; 

 Державна фіскальна служба (ДФС) – центральний орган виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України. ДФС реалізує: 

 податкову політику держави; 
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 політику держави з приводу державної митної справи; 

 політику держави із адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове соціальне страхування державою; 

 політику держави щодо боротьби із правопорушеннями у момент 

застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з 

питань сплати єдиного внеску.  

Також, відповідно до Розділу 7 «Забезпечення міжнародного 

співробітництва та реалізація зовнішньої політики»Плану роботи Державної 

фіскальної служби України на друге півріччя 2016 року, передбачено такі 

завдання щодо міжнародного співробітництва [143]: 

1) забезпечення співпраці з представниками митних служб Німеччини, 

Польщі та Литви у межах проекту Twinning «Підтримка Державної 

фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління 

кордонами у митній сфері»; 

2) забезпечення взаємодії та обміну інформацією з Всесвітньою 

митною організацією, Регіональним інформаційним вузлом зв’язку країн 

Центральної/Східної Європи («RILO-Варшава»), регіональними та 

національними вузлами ВМО з питань боротьби з контрабандою та 

порушеннями митних правил; 

3) виконання зобов’язань та забезпечення участі представників ДФС у 

діяльності: Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій 

(ІОТА), Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією в 

податковій сфері, Всесвітньої митної організації; щорічній конференції 

Оперативної групи з питань протидії незаконному переміщенню тютюнових 

виробів Європейського офісу по боротьбі з шахрайством (OLAF) тощо; 

4) залучення нових ресурсів міжнародної технічної та фінансової 

допомоги, у т. ч. розробка нових проектних пропозицій у межах реалізації 

ініціативи ЄС «Східне партнерство» на 2016-2020 роки; 

5) забезпечення виконання: Плану заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
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Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р); актів законодавства ЄС 

у податковій і митній сферах та з питань сприяння торгівлі (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 391-р); 

6) забезпечення співпраці та обміну інформацією із: податковими та 

митними органами країн світу; представниками міжнародних фінансових 

організацій; дипломатичними представництвами іноземних держав та 

міжнародних організацій, акредитованих в Україні, у частині оподаткування; 

7) забезпечення обміну податковою інформацією з компетентними 

органами іноземних держав; 

8) організація та забезпечення проведення робочих зустрічей на рівні 

керівництва ДФС та митних і податкових органів іноземних держав; 

9) надання допомоги у стягненні заборгованостей у міжнародних 

правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав тощо, 

що покладено на департаменти організації роботи Служби,  організації 

митного контролю, інформаційних технологій, матеріального забезпечення 

та розвитку інфраструктури, Головне управління внутрішньої безпеки тощо.  

  Орган державного фінансового контролю – орган, який виконує 

фінансове контролювання всередині країни від виконавчої влади. Головним 

завданням органу державного фінансового контролю постає проведення 

державного фінансового контролювання щодо використання та збереження 

державних фінансових ресурсів [164].  

 Міністерство внутрішніх справ України – провідний орган у 

системі центральних органів виконавчої влади з приводу проблем створення 

й виконання держполітики щодо захисту прав й свобод людини, суспільних 

інтересів та інтересів всієї країни щодо недопущення протиправних посягань, 

введення спеціальних запобіжних заходів проти злочинності, гарантування 

безпеки для громадськості, забезпечення поліцейськими послугами 

тощо [174, с. 64].  
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МВС підпорядковується перш за все Основну Закону України – 

Конституції, використовує закони України, укази Президента, постанови 

Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів України, інші акти чинного 

законодавства.  

Спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює діяльність 

МВС, єПоложення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 [158].  

Робота МВС спрямовується та контролюється Кабінетом Міністрів 

України. Загальна структура МВС затверджена Законом України від 

10.01.2002 «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх 

справ України» [155].  

Однією з функцій МВСвідповідно 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 організовує планово-фінансову роботу в апараті МВС 

України, інших органах внутрішніх справ, 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.  

МВС належить до бюджетних установ, тобто саме тих‚ які цілком 

утримуються з рахунку державного або місцевого бюджету, і його головним 

джерелом фінансування – зовнішнім джерелом створення власних 

фінансових ресурсів –є кошти, асигновані з Держбюджету України.  

Ресурси грошових коштів держави, які направляються з банківського 

рахунку Держбюджету на обслуговування ОВС, відносяться до інституту 

державних видатків. Державні видатки фінансуються із державних фондів 

централізованого й децентралізованого характеру. Централізованим фондом 

є Державний бюджет України, який завдяки своїй економічній сутті постає 

планом створення та використання фінансових ресурсів для забезпечення 
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завдань, які виконуються державними органами протягом бюджетного 

року [174, с. 66].  

Підрозділи ОВС, що підлягають підпорядкуванню та координуються 

через відповідного головного розпорядника, являють собою розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня (мікрорівень). Зрозуміло, що видатки 

МВС, навпаки, функціонують на макрорівні. Враховуючи сказане, 

визначаємо, що фінансами МВС постають децентралізовані фінанси, що 

разом із іншими коштами невиробничих сфер діяльності забезпечують 

нормальне функціонування країни [234, с. 52-53].  

Також слід навести такі дані, які відповідно до Звіту про виконання 

завдань державної стратегії регіонального розвитку України за 2015 рік, 

відповідальним за які визначено МВС, становлять собою завдання, покладені 

на МВС, наприклад: 

1) розвиток інфраструктури міст (у частині надання адміністративних 

та інших послуг населенню і суб’єктам господарювання); 

2) відновлення безпеки життєдіяльності та економічної реабілітації 

Донецької та Луганської областей; 

3) створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців;  

4) надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення 

житлом (заходом виконання якого є программа забезпечення житлом 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, на яку 

фактично виділено 97,5 млн. грн. за програмою (проектом) регіонального 

розвитку, що реалізується в рамках заходу); 

5) розвиток прикордонних територій (заходом виконання якого є 

програма розбудови та облаштування державного кордону на території 

Чернігівської, Сумської, Харківської Донецької, Луганської і Херсонської 

областей, на яку фактично виділено 400,0 млн. грн. за програмою (проектом) 

регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу) [52].  

Також наведемо такий цікавий сайт, як program.kmu.gov.ua – це сайт-

електронний звіт, в якому у режимі реального часу кожне міністерство 
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уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства;  

–  забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних 

напрямах соціально-економічного розвитку України;  

–  здійснення заходів із підвищення ефективності управління 

державними фінансами;  

–  проведення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу 

фінансово-економічного стану держави, перспектив її дальшого розвитку;  

–  розроблення в установленому порядку проекту закону про 

Державний бюджет України;  

–  організація роботи, пов’язаної зі складанням та управлінням 

виконання Державного бюджету України, координація діяльності учасників 

бюджетного процесу з питань виконання бюджету;  

–  забезпечення управління державним та гарантованим державним 

боргом;  

–  здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та 

фінансової й бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку  

національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних 

засад бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, 

обов’язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової 

форми, форми власності та підпорядкування (крім банків);  

–  забезпечення здійснення повноважень головного розпорядника 

бюджетних коштів в установах і організаціях, що належать до сфери 

управління Мінфіну України, центральних органах виконавчої влади тощо 

[165, п. 2].  

Положенням про Міністерство фінансів України у частині 4 

визначаються повноваження Мінфіну відповідно до покладених на нього 

завдань. У межах даної наукової роботи нас цікавлять  пункти 53, 54 та 65.  

Так, відповідно до 53 пункту Положення Мінфін здійснює фінансове 

забезпечення захисту прав України у закордонних юрисдикційних органах та 
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фінансування здійснення платежів, пов’язаних із виконанням рішень 

закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду 

справ проти України. Пунктом 54 визначається таке повноваження Мінфіну – 

він залучає суб’єктів господарювання для представництва органів державної 

влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за 

кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а 

також за кредитами з бюджету, в тому числі у процесі банкрутства, щодо 

стягнення якої органам податкової служби відмовлено. Також цікавим є 

пункт 65, положення якого передбачають обов’язок Міністерства фінансів 

України погоджувати загальні напрями контрольно-ревізійної роботи органів 

Державної фінансової інспекції України [165].  

Якщо звернутись до Стратегічного плану діяльності Міністерства 

фінансів України на 2016 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що 

настають за плановим (2017-2018 роки), то на 2016 рік та наступні два 

бюджетних періоди визначено шість стратегічних цілей діяльності, 

спрямованих на досягнення виконання завдань відповідно до Положення про 

Міністерство фінансів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, Стратегії сталого розвитку“Україна-2020”, відповідних рішень 

Уряду та інших нормативно-правових актів, зокрема:  

1) забезпечення стійкості, прозорості та передбачуваності бюджетної 

політики; 

2) удосконалення системи управління державними фінансами та 

запровадження середньострокового бюджетного планування; 

3) якісне удосконалення системи оподаткування та фінансової 

звітності,модернізація методології бухгалтерського обліку з урахуванням 

вимог міжнародних стандартів, підвищення рівня митної безпеки; 

4) удосконалення системи управління державним боргом, ефективна 

реалізація національних інтересів на міжнародній арені та сприяння 

підвищенню кредитного рейтингу країни; 

5) удосконалення міжбюджетних відносин; 
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6) якісний розвиток менеджменту Мінфіну.  

Зазначені цілі ґрунтуються на пріоритетах розвитку країни 

(додаток 1). Основними програмними документами розвитку країни є: 

Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» від 

27 листопада 2014 року, Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

(Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIIІ), 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» (Указ Президента України від 

12 січня 2015 року № 5/2015) [195].  

В компетенції Мінфіну перебувають кілька органів, які заслуговують 

на увагу у межах даної наукової роботи, – це Державна казначейська служба 

України, Державна фіскальна служба України, Державна служба фінансового 

моніторингу України, Державна фінансова інспекція України.  

Основними завданнями Державної казначейської служби України є 

реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів та внесення 

на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування 

державної політики у зазначених сферах.  

Роботу Держказначейства регламентує Постанова Кабінету міністрів 

України «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу 

України» від 15 квітня 2015 року №215.  

Відповідно до останнього Місячного звіту про виконання Державного 

бюджету України за січень-жовтень 2016, згідно з Інформацією про 

виконання захищених видатків Державного бюджету України станом на 

1 листопада 2016 року [63], що можна знайти на офіційному веб-сайті 

Державної казначейської служби, МВС було виділено 24577546164. 19 грн за 

звітний період (рік), що пішли на такі види витрат: оплата праці, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення, інші поточні 

видатки, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім 

комунальних), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації 

державних (регіональних) програм тощо.  
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Що стосується ДФС, то цей орган та його завдання розглядалися вище, 

однак на сайті Мінфіну можна знайти додаткову інформацію з приводу його 

діяльності. Так, основним завданнямДержавної фіскальної служби України є 

реалізація та внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо 

державної податкової політики та політики у сфері державної митної 

справи, а також щодо державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового та митного 

законодавства. До завдань Державної фіскальної служби належить 

здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за 

надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, 

митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за 

виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів;окрім того, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а 

також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з 

питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за 

своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений 

законом строк та дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків 

за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до 

закону, торгових патентів [153].  

З 22 липня 2015 року ДФС входить у підпорядкування МФУ 

відповідно до Постанови КМ України від 22.07.2015 №548 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».  

Роботу Державної фіскальної служби регламентує Постанова КМ 

України від 22. 07. 2015 №548 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», Постанова КМ України від 06.08.2014 №311 

«Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів 

України» та Постанова КМ України від 21.05.2014 №236 «Про Державну 

фіскальну службу України».  
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За відомостями, що наводить нам Міністерство фінансів України на 

офіційному сайті, завдання та функції Державної служби фінансового 

моніторингу визначені Законом України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» та Положенням про Державну службу фінансового моніторингу 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

29 липня 2015 р. № 537.  

Ключовими завданнями Держфінмоніторингу є: 

- реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення; 

- проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про 

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; 

- проведення національної оцінки ризиків; 

- забезпечення в установленому порядку представництва України в 

міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року 

№ 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 

влади» діяльність Держфінмоніторингу спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів.  

Органом державної виконавчої влади, на який покладено, як основну, 

функцію забезпечення державного контролю в сфері фінансів, є Державна 

аудиторська служба.  

Основними завданнями Держаудитслужби є: 

1) забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері 

державного фінансового контролю; 
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2) здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на 

оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та 

збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, 

досягнення економії бюджетних коштів; 

3) надання у передбачених законом випадках адміністративних 

послуг [145]. Важливо підкреслити факт виведення вказаного органу 

контролю з підпорядкування Міністерства фінансів. Сьогодні Державна 

аудиторська служба України прямо підпорядковується Уряду. Нагадаємо, 

що з 1993 року такий основний орган державного контролю за рухом 

коштів до та з централізованого Фонду здійснювався через органи з 

відомчим підпорядкуванням Міністерству фінансів України (з 26 січня 

1993 року – як Державна контрольно-ревізійна служба, з 23 листопада 

2011 року – як Державна фінансова інспекція України).  

Основним законодавчим актом, що визначає засади здійснення 

державного фінансового контролю, є Закон України «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» [164].  

Підсумовуючи питання суб’єкта фінансово-процесуальних 

правовідносин, можна стверджувати, що це учасник окремих фінансово-

процесуальних відносин, в якого наявною є якісна правосуб’єктність 

фінансового характеру фінансовому правовому процесі. Учасником 

фінансово-процесуальних правових відносин є суб’єкти, які виявляють 

публічний інтерес у сфері фінансової діяльності, проте суб’єктами є також і 

особи, що, реалізуючи суб’єктивні права та обов’язки юридичного характеру, 

сприяють етапам формування, розподілення та застосування державних 

фінансових ресурсів, а також органів місцевого самоврядування, вчиняючи 

контроль щодо таких процесів [76].  

Питання суб’єкта фінансово-процесуальних правових відносин тісно 

пов’язано з питанням їх об’єкта.  

Юридичній літературі притаманні різноманітні тлумачення категорії 

«об’єкт правовідносин». За час тривалих дебатів було вироблено два базові 
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погляди – моністичний та плюралістичний. Відповідно до першої теорії 

об’єкт правових відносин – це лише дії суб’єктів, адже власне дії, вчинки 

фізичних осіб піддаються регламентуванню правовими положеннями та 

нормами закону, лише поведінка людиниможе відреагувати на правовий 

вплив. Так, існує єдиний, загальний об’єкт в усіх правових відносинах. 

Відповідно до другої, плюралістичної, категорії, що постає реалістичнішою, 

об’єкти правових відносин є настільки різними, наскільки різними є й 

правові відносини, врегульовані законом [206, с. 445].  

Наразі єдиної думки з приводу об’єкта правових відносин немає, однак 

дана проблема розглядалася у наукових роботах [2; 227;169; 43; 39].  

У філософському словнику категорія „об’єкт” визначається 

якзовнішній предмет, предмет пізнання й діяльності суб’єкта[98, с. 578].  

Вченими загальної теорії права однією із найприйнятніших 

класифікацій об’єктів правових відносин визнається така класифікація:  

1) речі (матеріальні блага), а саме предмети, яким притаманні межі у 

просторі;  

2) результати авторської, винахідницької видів діяльності;  

3) особисті нематеріальні блага (право на ім’я, честь, гідність, тощо);  

4) діяльність (дії чи бездіяльність) суб’єктів правових відносин;  

5) результати дій суб’єктів правових відносин [190, с. 69].  

Думки з приводу категорії «об’єкт правових відносин» досить 

різроманітні, зокрема:: 

  об’єкт правових відносин – це ті реальні відносини, на які 

впливають правовідносини [208, с. 65];  

 те, на що впливають правові відносини, й те, стосовно чого вони 

виникають(Л. С. Явич [241, с. 212]); 

 матеріальні й нематеріальні блага, стосовно яких виникають правові 

відносини та на які вони впливають [32, с. 51];  

  предмет, на який направленадіяльність суб’єктів правових відносин, 

яка реалізується під час здійсненняними власних прав й обов’язків 
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юридичного характеру [39, с. 68]; 

  фактична поведінка учасників [60, с. 44].  

На думку Л. М. Касьяненко, яку вона висловила у власній монографії 

«Фінансово-правовий процес», точнішим постає визначення об’єкта 

процесуальних фінансових правовідносин як те, через що вони виникають, на 

що суб’єктивні юридичні права й обов’язки спрямовані.  

Буває й так, що синонімом поняттю «об’єкт» вважають поняття 

«предмет». Це відбувається  тому, що дослівно з латинської «об’єкт» 

перекладається як «предмет». Проте варто вказати на той факт, що дві 

наведені категорії мають відмінності, з приводу чогоВ. О. Таненбаум 

[199, с. 7] зауважував, що поняття «об’єкт» фіксує об’єктивну дійсність 

явищ, які вивчаються,а ось поняття «предмет»обумовлює межі дослідження 

цього об’єкта. Об’єкт правовідносин – це предмет, на який направлена 

діяльність суб’єктів правових відносин, що реалізуються під час здійснення 

ними власних прав й обов’язків юридичного характеру [34, с. 68].  

Також зазначимо, що С. С. Алексєєв став одним із тих, хто у перших 

рядах виступав за використання диференційованого підходу до дослідження 

проблеми об’єктаправових відносин в межах різних галузей права [2, с. 157-

163; 1, с. 293-295]. Зважаючи навсю багатогранність наявних правових 

відносин, вчений дуже обґрунтовано довів положення щодо їхніх 

різноманітних об’єктів.  

Слід погодитись з думкою науковців, що об’єктом є те, на що 

спрямовані окремі права та обов’язки суб’єктів правових відносин і до чого 

тягнеться поведінка останніх[60, с. 82-91] 

На думку П. С. Пацурківського [138, с. 31],безумовним фінансовим 

об’єктом постають фінанси, проте не будь-які – тільки державні фінанси. 

Фактична й дійсна поведінкасуб’єктів фінансових правових 

відносинпостійно сконцентрована на формуванні, розподіленні, 

перерозподіленні й застосуваннігрошових коштівокремих фондів, 

аджетісний зв’язок суб’єктів та об’єктів таких правовідносин здійснюється за 
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допомогою державної фінансової діяльності.  

Отже, проаналізувавши наведені твердження щодо об’єкта й предмета 

правових відносин,об’єктом фінансових правових відносин визнаємо 

централізовані та децентралізовані фонди коштів, а ось предметом будуть 

власне фінансові кошти. За таких обставин об’єкт постійно об’єднаний 

зінтересом сторони – уповноваженого державного органу [224, с. 43] –щодо 

предмета (коштів), він надходитьв окремо взяті фонди у вигляді 

різноманітних платежів, наприклад таких, як трансфер, податок, кредит 

тощо.  

Об’єкт фінансової діяльності являє собою такі відносини, які можуть 

врегулювати державний рух фондів коштів на будь-якій стадії  їхнього шляху 

– циклу(створення, розподілення, застосування). У вузькому розумінні 

йдеться про процес руху грошей, що формують фонди держави.  

Як зазначила Л. К. Воронова у підручнику «Фінансове право 

України» [25, с. 72],об’єкт фінансових правових відносин щільно зв’язаний із 

інтересом тієї держави, що представляє її державно-уповноважений орган. 

Дослідниця визначає об’єкт фінансових правових відносин як фонди коштів, 

що створюються, проходять стадії розподілу й використання в результаті 

здійснення прав фінансово-кредитних органів й обов’язків юридичного 

характеру іншої сторони фінансових правових відносин.  

У свою чергу, М. В. Карасьова вважає за доцільне поділ об’єктів 

фінансово-правових відносин на декілька груп [65, с. 129]: 

 відокремлені від матеріального змісту об’єкти фінансових 

правовідносин; 

 невідокремлені від матеріального змісту об’єкти правовідносин.  

Щодо першої категорії (відокремлені об’єкти), то це такі об’єкти, що 

якимось чином відмічені чи витікають з аналізу фінансових правових 

положень законодавства йоточують нас у вигляді явищ (предметів) 

навколишнього світу. До відокремлених об’єктів фінансових правових 

відносин відносять: податки, збори, асигнування до та з бюджету, субсидії, 
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бюджетні кредити, дотації, субвенції, штрафи, пеню, бюджети (закони й 

планові акти) тощо.  

З приводу другої категорії та невідокремлених об’єктів відповідно, то 

це ті об’єкти, що не мають фіксування фінансово-правовими положеннями 

законодавства, але можуть виділятися лише під час й у момент наукового 

абстрагування. Такі об’єкти постають результатом діяльності суб’єктів 

фінансових правових відносин, що невідокремлені від його матеріального 

змісту. До невідокремлених об’єктів відносять: фінансове контролювання 

держави, діяльність з приводу установлення порядку розподілення прибутку 

для державного підприємства тощо.  

Як зазначає М. В. Карасьова, об’єкт майнових фінансових правових 

відносин – це грошова субстанція (наприклад, податок, трансферт тощо), а 

об’єкт немайнових фінансових правових відносин – це бюджетний проект, 

бюджет у вигляді закону й планового акта, діяльність з приводу реалізації 

фінансового контролювання тощо.  

Поруч з об’єктами фінансових правових відносинМ. В. Карасьова 

виділила також предмет фінансових правових відносин, визначила їх 

співвіднесення: 

 об’єкт фінансових правових відносин –це те, на що спрямована 

поведінкаїхучасників, визначена їхінтересами у межах їх 

відповіднихсуб’єктивних прав та обов’язків; 

 предмет фінансових правових відносин являє собоюпевний 

«предмет»,з яким «працює» суб’єкт правових відносин задля отримання 

об’єкта власного інтересу.  

Важливо, що більшість об’єктів та предметів фінансових правових 

відносин співпадають,однак деколи потрібно та доречно сприймати зазначені 

два поняття окремо [66, с. 145-146].  

Буває, що вчені розуміють під об’єктом процесуальних правових 

відносин матеріальніправові відносини,задля яких були створені відносини 

процесуальні [85, с. 109-113]. Процесуальні правовідносини, як і норми 
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процесуального права, не можуть існувати без своєї основи – норм 

матеріального права. Відповідно, об’єкти процесуальних та матеріальних 

правовідносин можуть цілком збігатись.  

Слід зазначити та взяти до відома, що фінансові процесуальні правові 

відносини є динамічним типом правових відносин – саме через це виняткову 

роль та цінність для таких правовідносин становить, зокрема, діяльність їх 

суб’єктів. Об’єкт фінансових правових відносин становить явище фактичної 

дійсності, що забезпеченетаким специфічним порядком істотних характерних 

рис та особливих ознак, з якими фінансово-правове положення законодавчої 

норми поєднує правову поведінку суб’єктів фінансово-правових відносин – 

тобто їхні повноваження й обов’язки [38, с. 175].  

Як вважає Е. С. Дмитренко, об’єкт являє собою справжні й фактичні 

соціальні блага, на застосування й захист яких створено окремі права й  

належні обов’язкита з приводуяких між суб’єктами відбуваються процеси 

виникнення, зміни або припинення суб’єктивних прав й обов’язків 

юридичного характеру даних суб’єктів. Визначаючи об’єкт фінансових 

процесуальних правових відносин, вельми важливо звернути увагу на 

службову роль процесуальних правових відносин з приводу матеріальних, 

адже процесуальні правові відносини створюються, аби суб’єкти 

матеріальних правових відносин могли найбільш оптимально досягти 

відповідної заінтересованості в окремих правових відносинах.  

Отже, 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.  

Підсумовуючи й аналізуючи питання об’єкта процесуальних 

фінансово-правових відносин, можемо сформулювати таке його визначення: 

об’єктом фінансово-процесуальних правовідносин постає те, через що вони 

зародилися, те, на що направлені суб’єктивні права й обов’язки юридичного 

характеру їхніх суб’єктів.  
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2.3. Особливості фінансово-процесуальних правовідносин за 

участю органів Міністерства внутрішніх справ України, їх класифікація 

 

Починаючи розгляд особливостей фінансово-процесуальних 

правовідносин, слідзауважити, щобудь-яким правовим відносинам 

притаманний власнийспецифічний зміст, щоперевіряєтьсявідповідно до 

великої кількості обставинйдещо по-різному виражається власне у правових 

відносинах [175, с. 34]. Процесуальні правові відносини зароджуються 

базуючись на матеріальних та є похідними від останніх, тобто залежать від 

них. Процесуальні правові відносини, що являють собою регулятор відносин 

суспільства,  існують завдяки матеріальному праву та державі, яка гарантує 

їх дотримання. Матеріальні правовідносини створюються, деталізуються й 

забезпечуються саме за допомогою процесуальних правових відносин 

[119, с. 13-14].  

Проаналізувавши й підсумувавши висновки вчених щодо 

процесуальних відносин, можемо визначити найбільш важливі характерні й 

відмінні риси цих відносин, зокрема: 

а) будь-які процесуальні правові відносини виконують службове 

завдання з приводу матеріальних правових відносин, оскільки процесуальні 

правовідносини постають методом, а також порядком встановлення 

матеріальних; 

б) всім процесуальним правовим відносинам загалом, як і  кожним з 

них поодинці, характерні й властиві публічні правові принципи в межах 

установчої, правотворчої та правозастосовчої сфери державної діяльності, а 

також уповноважених нею органів; 

в) багатопартійність постає характерною рисою діяльності 

процесуальних правових відносин; 

г) процесуальні правові відносини не є стабільними, вони змінюються 

від стадії до стадії (на відміну від матеріальних правових відносин, які, 

навпаки,є стабільними); 
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д) процесуальні правові відносини працюють, діють тільки в межах 

системи матеріально-правових відносин, пов’язаних із ними спільністю задач 

процесуального урегулювання [11, с. 89-90]; 

е) існування процесуальних відносин неможливе, коли вони не 

зазначені в законодавчих актах,у правових нормах та положеннях. Через це 

загальною формою реалізаціїданих відносин постають саме правові 

відносини. Відмінною рисою процесуальних правових відносинпостає те, що 

вони існують та діють лише у вигляді правових[168, с. 19].  

Через те, що фінансові процесуальні правові відносини являють собою 

результат фінансової процесуальної діяльності уповноважених осіб-

суб’єктів. Даний вид діяльності реалізується через процесуальні стадії – 

сукупність відособлених, розподілених у часі й логічно зв’язаних 

процесуальних дій, направлених на те, аби досягти окрему мету й вирішити 

індивідуально-конкретні фінансові правові справи,щовстановлюються колом 

суб’єктівта передбачені фінансовими законодавчими правовими актами.  

Характерною рисою фінансових процесуальних правових 

відносинпостає їх регулювання процесуальними положеннями норм права, 

закріпленихфінансовим матеріальним правом, вони також утворюють 

процесуальну сторону фінансового права.  

Із вищенаведеними положеннями слід погодитися, адже: 

1) виходячи з юридичного аспекту, будь-які правові відносини 

неподільнопов’язані із положеннями правових норм, зароджуються й 

реалізуються на їхній базі. Саме через це фінансові процесуальні правові 

відносини повсякчасзароджуються, базуючись на положеннях норм права. 

Однак наявність положень права не є достатньою підставою задля появи й 

розвитку цих правових відносин, на відміну від процесуальних актів 

уповноважених на те органів й посадових осіб, так само як  інших осіб, які 

здійснюють власні суб’єктивні права. Проте найважливішою, вихідною, 

початковою підставою задля зародження правових відносин постає саме 

норма права, яканадає обраним фактам юридичного характеру; 

2) у фінансових процесуальних правових відносинах наявний 
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похідний характер, щовиявляється вїх припущенні попереднього існування 

окремих первинних матеріальних правових відносин,які здійснюються за 

допомогою процесуальних. Зрозуміло, що два наведені види фінансових 

правових відносин невід’ємнопов’язані один із одним; 

3) норми процесуального права регламентують такі відносини,щодо 

яких дії їх суб’єктів посідають надважливе місце.  

Основним критерієм, який допомагає й дає можливість відмежувати 

фінансові правові відносини та інші взаємопов’язані (конституційні, 

адміністративні, цивільні тощо) з такими відносинами,постає сфера їх 

зародження – державна фінансова діяльність, а також діяльність органів 

місцевого самоврядування, а саме публічна фінансова діяльність [124, с. 87].  

Проблема не лише відмінних рис процесуальних правових відносин, 

але і взаємодії та взаємозалежності правових відносин і процесу посідає 

надважливу роль при регулюванні фінансово-правового процесу. 

Суттєвішою вона постає у межах правової реалізації, адже правові відносини, 

зокрема, являють собою основний засіб втілення в життя приписів правових 

норм законодавства, які реалізуються за нормативно-прописаною 

процедурою. Норми фінансового процесуального права дають можливість 

визначення ефективнішого варіанту поведінки суб’єктів фінансових 

правових відносин задля здобуття правового результату [76, с. 335].  

Необхідна динаміка фінансових процесуальних відносинздобувається 

під часвиконання положень норм процесуального права (чи то 

добровільного, чи то примусового),оскільки  юридичному закріпленню будь-

які суспільні відносини підлягають лише якщо примусити суб’єктів таких 

відносин діяти, застосовуючи певні правила.  

Особливістю фінансово-процесуальних відносин постає те, що такі 

відносини існують лише у вигляді правових відносин. Правова форма являє 

собою ту потрібну умову, за відсутності якої їхнє існування просто 

неможливе. Вони переходять у статус реального факту лише за умови 

фіксування й урегулювання нормою права дій учасників фінансового 

правового процесу.  
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Фінансово-процесуальні правові відносини зароджуютьсяза моменту 

встановлення форм й методів державної фінансової діяльності, у межах 

якихпроявляється юридична форма, завдяки якій вчиняється мобілізація 

грошей до відповідних фондів, порядок їхнього розподілення, 

контролювання їхнього використання тощо.  

Матеріальні й процесуальні фінансові правовідносини нерозривно 

пов’язані, адже завдяки процесуальним фінансовим правовим відносинам 

відбувається здійснення матеріальних прав й суб’єктивних обов’язків таких 

відносин у межах фінансової діяльності[223, с. 51].  

Наступною характерною рисою фінансових процесуальних правових 

відносин постає їх владний характер, адже такі відносини створені за 

принципами субординації – тобто по „вертикалі”, їм притаманна наявність 

особливого складу суб’єктів, де одна сторона – це орган влади, тобто 

компетентний орган, наділений владною компетенцією щодо другої сторони. 

Деякі автори, зокрема і М. В. Карасьова [66, с. 331], зазначають, що владність 

фінансового урегулювання призводить до переваги під час регулювання 

позитивних зобов’язань, а не дозволів, на відміну від цивільного права чи то 

заборон, що постає характерною ознакою  адміністративного й 

кримінального права, чи то уповноваження, яке відображає цивільно-

правовий метод.  

Фінансово-процесуальні правові відносинимають особливістю 

публічний характер, оскільки створюються завдякидіяльності уповноважених 

учасників та реалізуються в інтересах держави чи суспільства, що 

гарантується певноюохороною держави.  

Фінансово-процесуальним правовим відносинам притаманні певні 

ознаки:  

1) їх виникнення засноване на реалізації положень правових норм 

фінансового процесуального права;  

2) визначено процедуру діяльності державних органів щодо мобілізації 

коштів до централізованих й децентралізованих фондів, а також порядок 

здійснення обов’язків щодо внесення коштів та їх витрати другою стороною 
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правових відносин (фізичними й юридичними особами);  

3) юридично закріплено взаємну поведінкузазначених осібчерезїх 

суб’єктивні фінансові процесуальні права й обов’язки;  

4) гарантвання здійснення фінансових прав й обов’язківсуб’єктів 

роцедурами правового впливу, такими як санкції кримінального, 

адміністративного, фінансового права.  

Базуючись на наведеному, можна виділити певні характерні риси 

фінансових процесуальних правових відносин [71, с. 215-217], зокрема: 

1) процесуальним правовідносинам притаманна динамічність й певна 

залежність від різноманітних явищ, які мають місце у матеріальному 

фінансовому праві; 

2) дані правові відносини мають особливий суб’єктний склад. 

Найактивнішим суб’єктом таких відносин постає держава (державні органи й 

посадові особи); 

3) базою задля зародження фінансових процесуальних правових 

відносин постають:  

- правові норми фінансового процесуального права; 

- процесуальна правосуб’єктність;  

- юридичні факти (дія чи бездіяльність учасників процесу); 

4) даний вид правових відносин має як регулятивний, так й охоронний 

характер; 

5) об’єкти фінансових процесуальних правових відносин є їх 

характерною рисою; 

6) виконання специфічних функцій:окреслення кола осіб, на які наразі 

розповсюджуються дії норм процесуального права; закріпленняконкретної 

поведінки суб’єктів; 

7) публічно-правовий характер, характерною рисою якого постає 

участь суб’єктів з владними повноваженнями, яка передбачає 

підпорядкування одної особи іншій; 

8) багатостадійний характер. Як зазначає Л. К. Воронова [22, с. 122], у 

процесі фінансування державних видатків існують такі стадії: загальної 
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діяльності фінансових правових положень законодавства; виникнення прав й 

обов’язків суб’єктів; 

9) фінансові процесуальні правові відносини змінюються від стадії до 

стадії; 

10) комплексний характер. Фінансовому процесу притаманні правові 

відносини, які зароджуються в порядку податкового, бюджетного й 

контрольного процесу. Так, М. І. Піскотін [141, с. 288] зазначає, що 

виконання бюджету передбачає забезпечення своєчасного надходження 

доходів, які зазначені кожним джерелом, а також реалізацію усіх 

запланованих видатків; 

11) дані правовідносини – це владні відносини, яким притаманна 

нерівність сторін, субординація суб’єктів, виключна роль держави, її  

перевага над іншими суб’єктами; 

12) даному виду правових відносин притаманна періодичність.  

Підсумовуючи розглянуте питання щодо особливостей фінансово-

процесуальних правових відносин, слід зазначити, що проаналізовані 

особливості дають можливість визначити фінансово-процесуальні 

правовідносини як урегульовані правовими нормами фінансового 

процесуального права суспільні відносини, які розпочинаються за наявності 

суб’єктів фінансово-правового процесу, позв’язанізі здійсненням їх функцій, 

компетенції, прав й обов’язків юридичного характеру у межах використання 

матеріальних норм фінансового права.  

Розібравшись із питанням особливостей фінансово-процесуальних 

правовідносин, можна переходити до питання їхньої класифікації.  

Задля дослідження даного питання, що є в переліку завдань даної 

наукової роботи, слід пам’ятати, що вкрай важливим для наукового 

дослідження фінансових правовідносин є класифікація фінансово-

процесуальних правовідносин. Незважаючи на те, що класифікація надає 

змогу з різних боків дослідити фінансові правовідносини та описати їх 

належним чином, виокремити найважливіші характеристики розглянутих 

правових зв’язків, у фінансовому праві  розмежуванню та класифікації даних 
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правовідносин не було приділено гідної уваги. Наукові дослідження щодо 

класифікації фінансових правовідносин як таких є не зовсім повними, бо 

належного оцінювання підстав розмежування на відповідні види не було 

зроблено.  

Як наголошує М. В. Карасьова, класифікувати фінансові правові 

відносини можна за допомогою загальноправових принципів, а також задля 

розмежування їх на види враховуються специфічні ознаки [66, с. 54]. 

Базуючись на цьому положенні, класифікація правових відносин у 

фінансовому праві проводиться і за допомогою загальних характеристик, i за 

допомогою специфічних, а саме відповідно до:  

1) функцій права;  

2) структури фінансово-правового державного влаштування;  

3) інститутів фінансового права;  

4) суб’єктів даних відносин;  

5) об’єктів правових відносин;  

6) способів державного захисту;  

7) форми прояву фінансових правовідносин;  

8) змісту фінансових правових відносин тощо.  

Класифікація має базуватися на підставі суттєвих рис окремого 

предмета, який дозволяє більш детально зануритися у його властивості. На 

думку більшості вчених, визначальною рисою, що дає змогу відмежувати 

фінансові правовідносини від великої кількості інших, є сфера виникнення 

цих правовідносин, а саме публічна фінансова діяльність. Наявність саме цієї 

публічності також напряму пов’язує фінансову діяльність із 

адміністративним правом, тобто публічність, як така, має на увазі те, що 

фінансову діяльність здійснюють органи публічної влади (чи місцевого 

самоврядування), або фінансова діяльність здійснюється не безпосередньо 

органами публічної влади, а лише за їх участю (це стосується й ОВС – саме 

за участю ОВС, до створення Національної поліції, певним чином 

здійснювалася фінансова діяльність в окремих сферах та аспектах). Якщо ж 

звертатися до Закону України «Про Національну поліцію», зокрема п. 6 ч. 1 
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ст. 16 [163], до основних повноважень міністра внутрішніх справ України у 

відносинах з поліцією відноситься прийняття рішень щодо розподілення 

бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство внутрішніх 

справ України. Цікавою нормою права у межах теми фінансово-

процесуальних відносин є положення ч. 1 с. 105 цього ж Закону, в якій 

вказано, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також 

інших джерел, не заборонених законом.  

На офіційному сайті Національної поліції у розділі «Плани роботи 

МВС» можна побачити Інформацію МВС України про стан виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди, 

Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” станом на 01 листопада 2015 р., 

відповідно до якої на МВС було покладено проведення такого заходу, як 

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції 

державної цільової програми розвитку Національної гвардії, що станом на 

1 листопада 2015 року було на стадії виконання – тобто у Міністерстві 

внутрішніх справ розглянуто та погоджено без зауважень проект Указу 

Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» [62, с. 5].  

Також більшість вчених схиляються до думки, що саме у фінансових 

процесуальних правовідносинах виражається юридична форма, завдяки 

котрій виникає отримання державою або органами публічної влади в своє 

розпорядження певних фінансових ресурсів, відбувається розподіл та 

використання отриманих фінансових коштів.  

Виходячи із зазначеного, можна із посиланням на провідних 

дослідників фінансових правовідносин стверджувати, що класифікацію 

фінансових правовідносин проводять за характеристиками як 

загальноправовими,  так і специфічними.  

Найбільш загальна класифікація фінансових правовідносин за участю 

органів публічної влади, зокрема ОВС, виглядає таким чином. Відповідно до 
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функцій права виділяють види фінансових правовідносин, зокрема: 

1) регулятивні (діяльність відповідних суб’єктів щодо дотримання всіх 

наявних норм права в окремо взятих фінансових правовідносинах). 

Прикладом тут може стати велика кількість чинних фінансових правових 

відносин щодо правомірного декларування доходiв платниками податків  

згідно із Податковим кодексом України [144]; 

2) охоронні (діяльність певних органів, наприклад ОВС, щодо 

дотримання принципу законності у фінансових правовідносинах, 

застосування уповноваженим органом санкцій щодо особи правопорушника). 

Тут слід навести приклад притягнення до відповідальності за порушення 

приписів та норм податкового закону уповноваженими контролюючими 

органами (відповідно до ст. 109-1281 Податкового кодексу).  

Слід зазначити, що охоронна державна діяльність, поруч із 

регулятивною, у межах фінансово процесу має бути вельми чітко закріплена 

й врегульована фінансово-правовими нормами.  

Згідно з нормами й приписами Основного Закону охорона 

правопорядку входить до числа основних функцій держави.  

Важливою в контексті ОВС та фінансових правовідносин стає 

класифікація фінансово-процесуальних правовідносин. Наприклад, 

фінансово-процесуальними правовідносинами будуть відносини щодо 

бюджетного процесу, які регулюються безпосередньо Бюджетним кодексом 

України [1 

4], а також відповідними нормативно-правовими актами.  

Авжеж, з теорії права непорушними є твердження про тісний зв'язок 

процесуальних та матеріальних правовідносин. Теж стосується й фінансових 

правовідносин, тобто процесуально-фінансові правовідносини перебувають у 

тісному зв’язку із фінансово-матеріальними. Фінансові матеріальні 

правовідносини будуть виконані безпосередньо через фінансово-

процесуальні правовідносини.  

Більшість дослідників зазначають, що реалізація фінансових 

процесуальних відносин, як й інших правовідносин, гарантується 
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процедурами державного впливу i, що важливо, не лише примусу. До того ж 

актуальним є те, що елемент методу правового регулювання завжди наявний 

у фінансовому праві. А метод правового регулювання – це  захист порушених 

суб’єктивних прав учасників правовідносин, що виражається у можливості 

застосування фінансово-правових санкцій.  

У процесуальних правовідносинах теоретично можуть існувати їх 

прості види та складні. Щодо простих правовідносин, то тут один учасник 

наділений правом, а інший несе відповідальність. Щодо складних правових 

відносин, в таких обидва учасники мають права та несуть обов’язки. До 

таких складних правовідносин відносимо міжбюджетні правовідносини, 

відносини з бюджетного процесу, податкові процесуальні правові відносини 

тощо. Важливо зазначити, що складні фінансово-процесуальні 

правовідносини не заборонено розподіляти на кілька простих, причому одні з 

них стають у такій системі основними, а решта відносно основних – 

похідними [76, с. 346].  

Характерними ознаками фінансово-процесуальних відносин, 

здійснення яких в певних випадках лягає на ОВС, є такі:  

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.  

Також слід пам’ятати, що для виникнення фінансово-процесуальних 

правовідносин суб’єкти даних правовідносин повинні мати повну 

правосуб’єктність та правоздатність.  

Отже, із зазначеного бачимо, що фінансово-процесуальні 

правовідносини можна класифікувати таким чином: 

1. За структурою фінансової системи:  

а) з приводу мобілізації, розподілу і використання коштів бюджетів 

різних рівнів;  
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б) у сфері децентралізованих фінансів;  

в) з приводу державного страхування;  

г) у сфері кредиту (державний, місцевий, банківський);  

д) щодо створення і функціонування позабюджетних фондів [76, с. 350].  

2. Залежно від юридичної сили (підпорядковуючі норми, закріплені 

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, 

процедуру виготовлення та емісії грошових коштів у грошовий потік чи 

цінних паперів, регулювання їх різновидів та категорій, процедури 

формування та ліквідації внутрішньої і зовнішньої заборгованості тощо. 

Отже, і правовідносини у наведених прикладах будуть регулюватися 

положеннями, що закріплюються нормами й приписами законів України.  

3. Залежно від фінансово-правового інституту: бюджетні, податкові, 

контрольні,  валютні правовідносини у сфері грошового обігу тощо.  

4. 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 постають правові обмеження, передбачені для 

регулювання протизаконної поведінки, обов’язки суб’єктів процесу.  

5. Залежно від суб’єктного складу існують двосторонні (казначейство 

→ МВС 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 згадати норму п. 1 ч. 2 ст. 22 Бюджетного 

кодексу [14], відповідно до якої МВС є головним розпорядником бюджетних 

коштів, які виділяються на утримання ОВС і реалізацію покладених на них 

функцій.  

6. Залежно від просторової дії норми. У даному виді класифікації 
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фінансово-процесуальних правовідносин слід запам’ятати, що існують 

положення, які діють на всій території України, у рамках території окремої 

адміністративно-територіальної одиниці, а також існують міжнародні норми.  

7. Залежно від тривалості існування фінансово-процесуальні 

правовідносинибувають періодичні, постійні та разові. Тут прикладом можна 

назвати періодичні (бюджетний процес), постійні (ті, що не мають часового 

обмеження – контрольні), разові (порядок сплати певних зборів).  

У теоретичному аспекті фінансового права велика увага приділяється 

матеріальним нормам та положенням фінансових правових відносин. З цього 

випливає вагомий недолік, а відтак і результат, у вигляді значного запізнення 

у розвитку дослідження питання фінансово-процесуальних правовідносин. 

Регулювання цього питання потребує більшої участі з боку науковців та 

вчених.  

Не можна не погодитися із загальновідомим положенням вчених щодо 

того, що між матеріальними та процесуальними відносинами існує незламне 

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.  

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 можемо віднести те, що: 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 виступають як носії владних 

повноважень; фінансові правовідносини мають публічно-правовий характер; 

зазначені 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 
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завжди супроводжуються виданням приписів уповноваженими органами, що 

є беззаперечними для виконання іншими суб’єктами таких відносин 

(юридичними і фізичними особами).  

Фінансово-процесуальніправовідносини становлять особливий 

механізм правових утворень. Зміна суспільного, політичного, економічного 

життя України обумовила потребу переосмислення великої кількості норм 

законодавства, теоретичних положень, аспектів та вчень, визначила 

необхідність пошуку нових поглядів на процеси та відносини в суспільстві, а 

також, базуючись на них, на розробку сучасних правових форм, систем, 

способів і конкретних вимог регулювання правовідносин.  

Фінансові відносини мають дуже щільний зв’язок з економічним 

розвитком, становлячи важливу передумову міцного державного розвитку 

економіки. З іншого боку, українське економічне положення зображає 

формування та шляхи стабілізації фінансових правовідносин.  

Фінансові правовідносини становлять складовий елемент в системі 

економічних правовідносин, які постають типом економічної системи. 

Наразі, за умови деякої трансформації економіки, введення певної кількості 

чисельних реформ й нововведень, трансформуються підходи, які зв’язані із 

організаційними моментам, моментами регулювання й планування 

фінансових правовідносин, здійсненням державного контролювання щодо 

ефективності й результативності.  

Фінансово-процесуальні правовідносини зароджуються через 

необхідність впорядкування спеціальними правовими засобами певної 

частини відносин у сфері процесу правового регулювання – не тільки 

конфліктних проявів матеріальних відносин, а й зі збереженням ролі та 

значення юридичної форми переважно матеріально-правових відносин.  

Фінансові правові відносини мають особливе коло суб’єктів, наділених 

правоздатністю, що відрізняється від правоздатності суб’єктів інших 

відносин: крім фізичних і юридичних осіб, громадських організацій, органів 

державної та місцевої влади суб’єктами фінансових правовідносин є держава, 

адміністративно-територіальні одиниці.  
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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 для податково-процесуальних, і для контрольно-

процесуальних правовідносин. Фінансово-процесуальні правовідносини 

мають більш складну структуру. Більшість учених, зокрема Л. К. Воронова та 

Р. О. Халфіна, склад правовідносин розглядають як сукупність його 

елементів: суб’єкти, права та обов’язки суб’єктів – зміст, а також об’єкти 

правовідносин. Для процесуальних правових відносин взагалі характерна 

більш складна структура, ніж для відносин матеріальних [191, с. 102]. 

Необхідно зазначити, що фінансово-процесуальні правовідносини є 

складними утвореннями, яким притаманні певні особливості, наприклад 

динамічністьта певна залежність від різноманітних явищ, які мають місце у 

матеріальному фінансовому праві; публічно-правовий характер, характерною 

рисою якого постає участь суб’єктів з владними повноваженнями, яка 

передбачає підпорядкування одної особи іншій; особливий суб’єктний склад.  

Базою зародження фінансових процесуальних правових відносин 

постають:  

- правові норми фінансового процесуального права; 

- процесуальна правосуб’єктність;  

- юридичні факти (дія чи бездіяльність учасників процесу).  

Процесуальні фінансово-правові відносини відрізняються від 

матеріальних особливостями виникнення. Для появи фінансово-

процесуальних правовідносин необхідна наявність матеріальних і 

процесуальних фінансово-правових норм, правосуб’єктність, юридичний 

факт. Відсутність матеріальної норми робить фінансово-процесуальні 

правовідносини безпредметними; якщо відсутня процесуальна норма, то 

фінансово-процесуальні правовідносини не виникають.  

Основні результати дослідження, представлені у розділі, оприлюднені 

автором [111; 113; 114].  
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Висновки до розділу 2 

 

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. 

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 

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. 

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. 

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. 

Однією з функцій МВС України, відповідно до покладених на нього 
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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.  

Специфічними рисами фінанcово-процеcуальнихправовідноcин 

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. 

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 клаcифікацію фінансово-процесуальних правових відноcин 

залежно від: структури фінансової системи; юридичної сили; фінансово-

правового інституту; фінансово-правових функцій; суб’єктного складу; 

просторової дії норми; тривалості існування. 
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Розділ 3  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання фінансово-

процесуальних правовідносин 

 

Фінансово-процесуальні правові відносини нині постають реальним 

фактом, виражаються поведінкою, діями учасників фінансового процесу та, 

природно, формулюються і регулюються нормами й положеннями 

нормативно-правових актів. Отже, дане питання необхідно розглянути задля 

повнішого та правильнішого розуміння теми фінансово-процесуальних 

відносин.  

Базу фінансово-правової регламентації державної діяльності закріплено 

в Конституції України, вдосконалено фінансовим законодавством, що 

складається з кодексів, законів, інших нормативно-правових підзаконних 

актів.  

Наразі у фінансовому законодавстві з приводу процесуального аспекту 

маємо суцільну невпорядкованість. Це й ухилення від сплати податків, і 

нецільове використання бюджетних коштів, і здійснення незаконних 

валютних операцій тощо. Крім того, останнім часом відбулася переоцінка 

ролі податків, фінансових правовідносин, значення розподілу бюджетних 

коштів, раціонального використання грошових фондів та ін. [76]. Для 

зручності використання та регламентування саме такого виду процесуальних 

норм відчувається брак загального кодифікованого акта.  

Нині українські фінансові правовідносини врегульовані такими 

нормативно-правовими актами: Конституція України, Податковий кодекс, 
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Бюджетний кодекс, Митний кодекс, закони України «Про запобігання 

корупції», «Про державний бюджет України на 2017 рік», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного 

контролю та виробництва державними підприємствами з документів та 

бланків,  які потребують використання спеціальних елементів захисту», «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», «Про джерела фінансування органів 

державної влади» тощо.  

Тут слід звернути увагу, що жоден із зазначених нормативно-правових 

актів не містить чіткої дефініції терміна «фінансові відносини», незважаючи 

на те, що саме поняття існує вже досить довгий час. Починаючи аналіз 

зарубіжного досвіду регулювання фінансово-процесуальних правовідносин, 

слід навести загальне поняття фінансових відносин. Отже, фінансові 

правовідносини – це врегульовані нормами фінансового права суспільні 

відносини, учасники яких постають носіями суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків щодо формування, розподілу (чи перерозподілу) і використання 

коштів публічних грошових фондів [225, c. 62].  

Фінансово-процесуальні правовідносини зароджуються при 

встановленні форм і методів фінансової діяльності держави. У цьому виді 

відносин проявляється форма залучення коштів в окремі фонди, так само як і 

процедура їх (пере)розподілу, контроль щодо їх використання тощо.  

Наведемо як приклад закон Республіки Польща «Про державні 

фінанси» [247] – в ньому не знаходимо поняття «фінансові правовідносини», 

«державні кошти» або «європейські бюджетні кошти та доходи». 

Закріплення зазначених термінів можна знайти тільки у спеціальних законах, 

згідно з бюджетною класифікацією та програмами, які фінансуються 

європейськими фондами.  

Завдання правового регулювання буде досягнуто лише тоді, коли воно 

виконуватиметься саме завдяки всім ланкам правової системи – чи то 

правової норми, чи то прав й обов’язків учасників правовідносин, чи то 

санкцій тощо. Задля необхідного ефекту потрібна злагоджена робота та 
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взаємодія всіх учасників системи [72, с. 193].  

Судова практика вельми часто зазнає суперечок щодо стягнення 

податкового боргу, визнання недійсними актів ненормативного характеру 

органів державної податкової служби, узгодження сум податкових 

зобов’язань, інших справ, в яких напряму застосовуються положення  

податкового законодавства. Аби показати чисельність таких справ, 

звернемося до Єдиного державного реєстру судових рішень, в якому 

знаходимо вже за поточний 2016 рік такі справиу касаційному розгляді 

судами:  

1) судова справа № 808/479/16 до Вищого адміністративного суду 

України про стягнення коштів за податковим боргом від 16 червня 2016 року 

[196];  

2) (2015 рік) справа № 810/4538/14 до Вищого адміністративного суду 

України про визнання протиправними дій (державної податкової інспекції) 

від 21 жовтня 2015 року [197];  

3) справа № 826/16666/15 до Вищого адміністративного суду України 

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-

рішення від 20 квітня 2016 року [198].  

Нині, як ми вже переконалися, досить суттєвою перешкодою щодо 

гарантування прав людини у рамках судочинства, об’єктивності та 

доступності судочинства є велика завантаженість різних ланок судової 

системи фінансовими справами (бюджетних, податкових, валютних тощо). З 

приводу цього деякі вчені пропонують удосконалення системи судочинства 

завдяки створенню спеціальних судів (податкових, фінансових) [72, с. 194; 

76, с. 395].  

Деякі спроби створення нової ланки у судовій системі задля винесення 

рішення щодо формування спеціалізованих податкових судів державною 

податковою службою України були запропоновані і розроблені спеціальним 

законопроектом «Про внесення доповнень і змін до Закону України «Про 

судоустрій». Податкові суди планувалося уповноважити розглядом: справ 
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щодо всіх злочинів, скоєниху рамках бюджетної та кредитно-фінансової 

сфери, системи оподаткування; справ щодо контрабанди; справ щодо 

корупційних діянь органами податкової служби України (з 2014 року – 

Державної фіскальної служби); справ щодо митних правопорушень; справ, 

що порушені скаргами з приводу незаконних дій посадових осіб податкових 

органів; справ щодо захисту честі та гідності, сторонами яких виступають 

податкові органи чи їхні посадові особи [210, с. 39]. Проте дане нововведення 

в судову систему не було прийняте й затверджене.  

Такі вчені, як М. Карасьова, М. Мельник, В. Німченко, А. Селіванова, 

В. Сердюк, В. Стефанюк, В. Сунцова, Д. Притика, В. Шевченко та ін., 

зазначають, що розгляд подібних спорів передбачає довгу та ретельну працю 

найбільш кваліфікованих експертів, що володіють необхідними знаннями як 

з юриспруденції, так і з бюджетного, фінансового, податкового й митного 

законодавств [210, с. 39].  

Переходячи до розгляду порушеного питання регулювання фінансово-

процесуальних правовідносин на світовій арені, слід пам’ятати, що 

правознавці романо-германської правової сім’ї вважають і розуміють право 

як сукупність правил поведінки, що встановлені державою, а для юристів 

англо-саксонської правової системи важливішим постає питання щодо місця 

суду за формування таких правил [37,с. 24].  

Сучасна українська правова система тяжіє до романо-германської 

правової сім’ї, і в цьому напрямку триває її розвиток з урахуванням 

євроінтеграційних процесів, які на політичному рівні визнані в нашій державі 

пріоритетними. Загальновідомо, що в країнах системи загального права, на 

відміну від романо-германської правової системи, значення судової практики 

є набагато вищим, вона є повноцінним і навіть провідним джерелом права в 

цих державах. Це обумовлене правовими традиціями цих країн та їх 

правовою культурою [213, с. 51].  

Система спеціалізованих судів західноєвропейських держав 

розвивається здебільшого завдяки високому ступеню правової культури та  
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загальноприйнятим звичаям у сфері політики і права. Країни, що належать до 

різних правових сімей (романо-германська й англосаксонська), створили 

суди першої інстанції з фінансової юрисдикції, які складаються з двох рівнів.  

Якщо ми візьмемо, наприклад, Німеччину, то тут судова система 

складається з 19 податково-фінансових судів у землях Німеччини і 

Федеральної фінансової палати [212]. Розглядаючи систему фінансових судів 

Німеччини, можна сказати, що вона створена перш за все задля вирішення 

справ, пов’язаних зі сплатою податків й митних зборів. Розглядають спори і 

професійні судді, і фахівці окремих галузей. Федеральний фінансовий суд – 

касаційний суд, що створений задля справ винятково з питань права і тільки 

за умови, коли існує спір про суми, що перевищують 10 000 євро [178, с. 81]. 

Необхідно зазначити, що, на відміну від нашої держави, справи, які належать 

до компетенції фінансових судів першої інстанції, розглядаються 

колегіально. Фінансові суди у Німеччині є незалежними організаційно, вони 

не перебувають під керівництвом та розпорядженнями адміністративних 

органів чи загальних судів. Німецькі фінансові суди мають двоступеневу 

систему, передбачену законодавством: на рівні земель – це фінансові суди, 

що в той же час постають Вищими земельними фінансовими судами, а на 

федеральному рівні – Федеральний фінансовий суд. Президент, головуючий 

суддя й інші судді у необхідному складі, що включають професійних та 

громадських суддів, згруповані у сенати і формують фінансові суди. 

Додатково у засіданнях також дозволена участь суддів, що проходять 

стажування, та суддів за призначенням. Діяльність німецьких фінансових 

судів націлена на вирішення самостійних завдань, пов’язаних із фінансовою 

спрямованістю держави. Це означає, що такі суди розглядають всі спори, за 

умови передбаченого фінансово-правового порядку їх розгляду [54, с. 70].  

Необхідним постає аналіз всіх процедурних аспектів урегулювання 

податкових справ Великобританії. Що стосується механізму вирішення справ 

у сфері податків квазісудовими інститутами, зокрема Загальними та 

Спеціальними Комісарами (Комісаром є інститут, якого уповноважено на 
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досудовому етапі вирішувати податкові спори), то слід зазначити, що його 

прописано законодавцем у національних нормативних актах. 

Великобританія, окрім загальних судів, має у своїй системі органів, які 

уповноважені вирішувати різноманітні справи, приблизно шістдесят видів 

адміністративних трибуналів. У рамках аналізованої теми з цієї загальної 

кількості видів трибуналів бачимо трибунали щодо збору прибуткового і 

основного податків [76, с. 701-402].  

Потрібно та вельми важливо також провести аналіз досвіду 

регулювання фінансово-процесуальних правовідносин Францією. Сучасна 

французька система оподаткування повністю склалася у середині 

ХХ століття та закріплена Загальним кодексом законів про податки Франції 

та Кодексом фіскальних процедур. У першому Кодексі розподіл процедур в 

податковій діяльності здійснений щодо юридичних і фізичних осіб. 

Податкові процедури в повному обсязі прописані у Книзі податкових 

процедур (Livre des procedures fiscales) [245], яка вважається процесуальним 

податковим кодексом. Спеціальні французькі податкові органи в разі, якщо 

платники податків не сплатили певних сум податків, в праві  використати 

наведені нижче дії щодо стягнення:  

 направлення боржнику попередження: перше – нагадує особі про 

існування грошової заборгованості, наступне – являє собою суворіший 

документ, після фіксування факту відправлення якого податковий орган 

може починати безпосередньо вживати заходи щодо стягнення боргу; 

 базовим, а головне – найбільш ефективним, методом стягнення є 

взяття під арешт коштів боржника у банках, що обслуговують такого 

платника податків, й зарахування арештованих грошей на рахунок 

державного бюджету; 

 стягнення відбувається також і грошей боржника, що знаходяться у 

третіх осіб (безпосередній дебітор та контрагент цього платника податків, що 

не встиг стати дебітором; контрагенти, які виплачують боржнику грошові 

кошти як орендну плату тощо), далі вони також перераховуються до 
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бюджету; 

 поруч зі стягненнями грошей виникає накладення застави (іпотеки) 

на рухоме й нерухоме майно платника податків, що заборгував кошти до 

державного бюджету, не попереджуючи про таке боржника; 

 якщо в платника податків існують певні фінансові ускладнення, тоді 

йому надається право ініціювання перенесення строків оплати податків на 

другий термін з відсутністю додаткових відсотків; 

 податковий інспектор легітимно може призначати суму застосування 

іпотеки, також і повністю на решту майна боржника; 

 за умови того, що боржник не сплатить борг з іпотеки протягом 

місяця, уповноважений податковий орган має право самостійного здійснення 

продажу рухомого майна даної особи чи за допомогою передачі стягнення  

судовому виконавцю; 

 за умови, коли всі зазначені дії не закінчилися успішно, а податковий 

борг все ще цілком та повністю не покрито, тоді податковому органу 

легітимно дозволено видавати наказ щодо продажу нерухомого майна за 

ціною, що буде визначена цим податковим органом. Через два місяці після 

видачі наказу податкового органу, за умови того, що особа сама не здійснить 

продаж нерухомого майна та не сплатить податковий борг, буде проводитися 

судовий аукціон з продажу такого майна боржника; 

 якщо сума податкового боргу не може бути стягнута, то за 

висновком податкових органів такі суми можуть бути визнані безнадійними 

та бути виведеними з офіційного обліку сум податкового боргу, а в 

подальшому вони списуються.  

Відпрацьована процедура дії норм процесуального права та 

налагодженість механізму закріплених процедур має свої помітні наслідки: 

 у Франції відсоток сплати задекларованих і донарахованих сум 

податків добровільно платниками податків становить 98%; 

 судові рішення, які приймаються на користь податкових органів 

Франції з питань погашення податкового боргу та інших, складають 95-98% 
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від усіх зазначених спорів; 

 у Франції приблизна сума податкового боргу складає майже 

20 млрд. євро, з них можливо до стягнення – більше 9 млрд. євро на рік; 

 надходження від використаннязаходів зі стягнення грошових 

зобов’язань з платників податку складають приблизно 10 млрд. євро на рік.  

Метою дій податкових органів зі стягнення коштів з боржників можна 

назвати такі:  

1) нагадати про наявність податкового боргу;  

2) попередити про відповідальність за несвоєчасні розрахунки з 

бюджетом;  

3) примусити недобросовісних платників податків розрахуватися з 

бюджетом [170].  

Якщо розглядати досвід застосування фінансово-процесуальних норм 

Іспанією, то тут було створено Центральний господарсько-адміністративний 

трибунал, що розглядає у першій інстанції фінансові справи на великі суми, 

атакож скарги на Міністерство економіки й решту центральних органів 

[147, с. 316].  

Наступною країною, правотворча і правозастосовна діяльність щодо 

оподаткування якої заслуговує на увагу, є Греція. База податкової системи, як 

і в багатьох країнах романо-германської правової системи, – це Конституція 

Республіки Греція 1975 р. [89], яка у ст. 78 регламентує податкові 

правовідносини. В Греції діє Кодекс податкових інструкцій – це двотомна 

збірка розпоряджень Ради Міністрів Греції з питань оподаткування [40, с. 81-

82]. Основний закон держави Греція розрізняє п’ять базових підрозділів 

юстиції, а саме: загальна, трудова, соціальна, фінансова, адміністративна. 

Розгляд спорів щодо сплати податків та митних платежів покладається на 

систему фінансових судів. В той же час грецький фінансовий суд здійснює 

контроль за використанням та застосуванням державних коштів у Греції.  

Щодо Італії, то тут вищий орган фінансового контролю – це 

Рахунковий суд, який було створено ще 1862 року. В Конституції Італії такий 
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суд закріплено у ролі допоміжного органу уряду та наділено функцією 

судової інстанції на практиці. Це означає, що цей суд в Італії може 

здійснювати контролювання щодо правильності застосування фінансових 

ресурсів держави, також може попередньо контролювати законність актів 

уряду і, звичайно, подальший контроль використання бюджетних коштів 

Італії [147, с. 326].  

Республіка Мадагаскар має Рахунковий суд, як й Італія, який 

представляє фінансову юрисдикцію у країні [147, с. 468]. Систему 

економічних судових інстанцій побудовано й у Молдові [147, с. 516]. А ось 

Федеральний суд Швейцарії має у своєму складі постійну палату щодо 

спорів про стягнення податків [147, с. 876].  

Що стосується Сполучених Штатів Америки, то часто пред’являються 

скарги у фінансовій сфері, з питань виплати податків та митних зборів, 

доказом чого постає створення у Сполучених Штатах належних спеціальних 

судів і за галузевою, й за суб’єктними ознаками. Митному суду США у сфері 

правовідносин з питань оподаткування властива особлива компетенція 

[26, с. 92], а до компетенції Податкового суду належить вирішення справ за 

позовами платників податків до федерального уряду. В США додатково існує 

та діє Суд митних й патентних апеляцій. Платник податків, ще не сплативши 

податок, може звертатися із позовними заявами про порушення чи зі скаргою 

на діяльність Служби внутрішніх доходів до податкового суду. Платник 

податків має право звернення та подання позову щодо повернення 

безпідставно сплачених податків та відшкодування збитків, які мають зв’язок 

із стягненням податку до різноманітніших судів (наприклад, до районних 

федеральних судів, Суду федеральних позовів),проте лише після сплати 

податку.  

Система судових органів, які вирішують податкові спори США, 

складається з: податкового суду (tax court), що розглядає майже всі спори 

(90%), які виникають між платником та Службою внутрішніх доходів 

[44, с. 106]; претензійного суду (claims court) – суду, що існує задля 
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вирішення справ за позовами до держави та володіє повною юрисдикцією 

для позову платника податків – фізичної особи та обмеженою юрисдикцією 

до позову юридичної особи; федерального районного суду (federal district 

court), основною відмінністю якого від претензійного суду є дозвіл 

федеральному районному суду вирішувати справи у складі присяжних. У 

перших двох судах (податковий та претензійний) справи заслуховуються та 

вирішуються одноособово суддею [209, с. 62-64].  

Важливо наголосити, що податкове законодавство США не застосовує 

строку для розгляду скарг. Практика Сполучених Штатів показує, що термін 

розбору скарг крупних платників податків часом сягає цілого року. Скарги з 

приводу результату камеральних перевірок можуть розглядатися протягом 

десяти днів. В США вимагають від платників податків суворого дотримання 

приписів податкового законодавства та своєчасного стягнення відповідних 

податків. Незважаючи на те, що англо-саксонська правова система базується 

на судовій практиці, а саме на прецедентному праві, слід зазначити, що існує 

ще й федеральне законодавство, яке є обов’язковим для всіх Сполучених 

Штатів. Що стосується податкового законодавства, то воно є досить 

складним та представляється два томами Податкового кодексу, до якого 

прикладається додатково шеститомник з інструкціями та роз’ясненнями 

Державного казначейства і Служби внутрішніх доходів федерації [72, с. 196].  

Багато країн у своєму національному законодавстві закріплюють 

справедливий характер оподаткування. Різниця між правовими системами у 

цьому також відчувається. Так, країни, які відносяться до числа романо-

германської правової сім’ї, справедливий характер оподаткування 

найчастіше закріплюють та регулюють положеннями основного закону 

держав, тобто на конституційному рівні. Що стосується англосаксонської 

правової системи, то в даних державах це положення найчастіше знаходиться  

та закріплюється текстами законів у податковій сфері, іноді такі положення 

стають частиною назви закону (наприклад, прийнятий в США 1982 р. закон 

„Про справедливе оподаткування і фіскальну відповідальність” [76, с. 405]).  
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Увагу слід приділити механізму реалізації бюджетних відносин як 

складових фінансових відносин та паралельно провести його порівняльно-

правову характеристику у Польщі та Україні.  

Конституція, як Основний Закон, що в Україні, що в Республіці 

Польща закріплює принципи, що являють собою основу змісту фінансової 

діяльності держави та органів місцевого самоврядування, а також 

зображають характер конституційного регулювання фінансових відносин і 

мають базове значення для фінансового права в загалі. Це принципи 

верховенства права, гласності, законності, пріоритету прав і свобод, 

відповідальності держави за свою діяльність тощо. Слід зазначити, що ці 

принципи мають бути дотримані при здійсненні публічної фінансової 

діяльності.  

Відповідно до пункту 4 статті 85 Основного Закону України 

повноваженнями Верховної Ради визнаються прийняття державного 

бюджету України й внесення поправок до його змісту, дії з контролювання 

виконання державного бюджету, винесення рішень з приводу звіту щодо 

виконання.  

Відповідно до української Конституції бюджетна система будується на 

засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства 

між громадянами і територіальними громадами. Держава ж прагне 

збалансованості бюджету України.  

За положеннями пункту 1 ст. 219 [244] Основного Закону Республіки 

Польща (РП) Сейм, як орган законодавчої влади, приймає державний бюджет 

кожного року за допомогою спеціального законодавчого акта. Згідно з 

нормами пункту 4 ст. 219 Конституції РП, коли бюджетний законодавчий акт 

чи закон про тимчасовий бюджет не увійшли в життя з моменту, коли настав 

бюджетний рік, Рада Міністрів провадить фінансову політику на підставі 

запропонованого проекту устава.  

Що ж до державного бюджету України, то він приймається кожного 

року законодавчим органом України на час з 1. 01 по 31. 12, а якщо 



128 

виникають особливі обставини – то на інший час (це прописано у нормі 

статті 96 Конституції України).  

Згідно зі ст. 222 Конституції РП [244] Рада Міністрів подає Сеймові не 

пізніше як за 3 місяці до початку року проект бюджетного закону на 

наступаючий рік. У виняткових випадках можлива подача законопроекту 

трохи згодом. Сенат, як другий законодавчий орган в РП, може вносити 

поправки до бюджетного закону протягом 20-ти днів з дня, коли він був йому 

переданий. Президент РП підписує протягом 7 днів бюджетний закон або 

закон про тимчасовий бюджет, представлений Маршалком Сейму. Президент 

РП, якщо потребує встановлення відповідності закону до Конституції, має 

право звернення до Трибуналу, що виносить відповідну постанову.  

Головний виконавчий орган України кожного року, проте не пізніше 

15 вересня, надає Верховній Раді законопроект щодо Державного бюджету 

України наступного року.  

Конституцією РП [244] регулюються і такі питання: коли протягом 

чотирьох місяців з дня подання Сеймові проекту бюджетного закону або 

тимчасового бюджетного закону такий проект не буде представлений 

Президентові Республіки Польща, тоді Президент може протягом 14 днів 

скороти строк повноважень Сейму.  

По спливу 5-ти місяців від закінчення бюджетного року Рада Міністрів 

передає Сеймові звіт щодо виконання бюджетного закону або інформації про 

стан заборгованості держави.  

Слід також зазначити, що Республіка Польща постає одним із 

позитивних прикладів запровадження децентралізованої фінансової моделі 

для України на даний відрізок часу, актуальним є збільшення доходів 

місцевих бюджетів внаслідок децентралізації фінансових ресурсів держави.  

Наразі українська бюджетна система складається із ряду нормативних 

законодавчих актів, які можна поділити на дві основні групи – постійно 

діючі; періодичні, що діють тільки протягом бюджетного періоду.  

Постійно діючими актами ми можемо назвати Конституцію України; 
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Бюджетний кодекс України; закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21. 05. 1997, «Про місцеві державні адміністрації» від 

09.04.1999; інші нормативно-правові акти й підзаконні нормативні акти.  

Періодичними нормативно-правовими актами вважають закони «Про 

Державний бюджет України» на відповідний рік й інші закони і підзаконні 

акти, які врегульовують дохідну та видаткову частину державного бюджету, 

встановлюють правила складання, розгляду, затвердження та виконання 

державного і місцевих бюджетів. Такі акти мають силу та стають чинними 

тільки у визначений час і на певний термін – бюджетний рік, що в Україні, 

згідно із внутрішнім законодавством, дорівнюється календарному. Дане 

положення прописано в Основному Законі України, зокрема в ст. 96, а також 

у нормі ст. 3 Бюджетного кодексу України.  

Оскільки у нашій країні є законодавчі норми й положення, що 

впроваджують виконання бюджетів, чи то державного, чи то місцевого, то 

потрібні й норми, які б регламентували загальні повноваження щодо 

здійснення контролю дотримання приписів законодавства бюджетної 

системи України. Такі повноваження надані: 

  частиною 4 ст. 85 Конституції та статтею 109 Бюджетного кодексу 

(БК) – Верховній Раді України; 

  положеннями ст. 98 Конституції та ст. 110 БК– Рахунковій палаті;  

  статтею 111 БК– Міністерству фінансів України; 

 нормами ст. 111 БК –місцевим фінансовим органам; 

  статтею 112 БК– Державному казначейству України; 

  повноваження органів державного фінансового контролю з 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства визначені ст. 113 БК 

України; 

 статтею 114 БК України – місцевим радам з контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства; 

  статтею 115 БК України – місцевим державним адміністраціям [14].  

Фінансово-контролююча система в українській бюджетній сфері 
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виявляється досить небездоганною та неідеальною, адже, як слушно зазначив  

О. В. Кузьменко, „у національній фінансовій системі склалася ситуація, за 

якої структури, які безпосередньо виконують бюджет, самі ж себе і 

контролюють, що недопустимо” [99, с. 104].  

Наголосимо, що податкова система нашої держави також являє собою 

одну з найскладніших та, як не прикро, одну з найменш ефективних не лише 

між країнами Європейської спільноти, а й у світовому порівнянні також. Про 

це свідчать та підтверджують міжнародні звіти й таблиці з рейтингами майже 

всіх країн світу, дослідження вітчизняних економістів, а також оцінки 

інвесторів, що працюють в нашій державі.  

Безперечно, практика виконання фінансового контролювання залишає 

бажати кращого, існують проблеми, зумовлені недостатньою якістю 

законодавства та врегулювання порядку співпраці та кооперації 

різноманітних контролюючих органів.  

Досить слушно зазначив М. П. Кучерявенко, що головною задачею 

процесу завжди було виявлення й здійснення охоронних правовідносин. 

Великою мірою це можна поєднати та зв’язати із прямим використанням  

процедур примусу, яке породжує участь уповноваженого органу держави у 

даній сфері виконання й втілення в життя матеріальних регулятивних 

правових відносин на засадах владного втручання, регулювання поведінки 

учасників правовідносин через владні рішення [104, с. 55]. Суд, виносячи 

рішення з проведеного розгляду чергової податкової справи, формулює 

приписи для суб’єктів податкових правових відносин згідно із поведінкою, 

яка встановлена матеріальним податковим регулятивним законодавчим 

положенням, закінчуючи процес регулювання фінансових правовідносин.  

Чинне українське законодавство не встановило вичерпне коло позовів, 

через подання котрих особа має право здійснити захист своїх порушених 

прав та законних інтересів як платник податку, хоча для контролюючого 

органу у сфері оподаткування дане коло позовів чітко окреслено. 

Звертаючись до норм та приписів частини 2 статті 2 Кодексу 
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адміністративного судочинства України, можемо знайти положення щодо 

звернення до адміністративних судів з позовами, пов’язаними із 

оскарженням будь-яких рішень, діянь (дія або бездіяльність) суб’єкта 

владних повноважень у сфері оподаткування, крім випадків, коли щодо таких 

рішень, діянь Конституція або закони України встановили дещо інакший 

порядок судового провадження [82].  

Але за таких обставин виникає принципова й вельми складна проблема 

– розмежування компетенції спеціалізованих судів. Дане питання в нашій 

державі постає досить гостро, адже коли ми пов’язуємо сутність податкових 

справ тільки повністю із економічною діяльністю, розглядаємо і вважаємо їх 

економічним спором, тоді податкові справи мають розглядати господарські 

суди відповідно до господарсько-процесуальних положень та норм права.  

Спори, які з’являються у процесі господарських правових відносин, 

розглядаються господарськими судами та становлять об’єкт регулювання 

Господарського кодексу України, вони містять в собігосподарські 

правовідносини, що з’являються за організації й здійснення діяльності в 

господарській сфері між господарюючими суб’єктами,між такими 

суб’єктами й іншими учасниками господарських відносин. Тут слід 

зазначити можливість віднесення під вищезазначене положення дуже 

широкого кола правовідносин (трудові, господарські, податкові, фінансові 

тощо). Проте неможливо не зважати на той момент, що їхнє здійснення 

повинно забезпечуватися різноманітними методами впливу, різними 

режимами регулювання. Даний підхід має використовуватися також до 

процедур вирішення справ у сфері фінансів. Різноманітні підстави 

виникнення, змісту, процедур вирішення фінансових справ зумовили 

об’єктивну необхідність розмежувати судові органи та виокремити різновид 

спеціалізованих судів, що могли б забезпечити об’єктивне вирішення спорів 

за участю суб’єкта владних повноважень [72, с. 197-198].  

Між особою та країною вбачається необхідність та логічність 

відповідної судової спеціалізації через встановлення у Конституції України 
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нового типу відносин. Оскільки стаття 55 Конституції України зазначає 

найважливіші функції країни, що пов’язані із захистом прав та свобод 

людини та громадянина, суттєво виріс обсяг правових відносин, які потрібно 

вирішити у суді.  

Через неефективність процедури апеляційного адміністративного 

узгодження існує велика доля підстав невирішення податкових спорів та 

неузгодженостей [76, с. 427-428].  

Судова реформа разом зі змінами у сфері підготовки юристів в Україні, 

що відбулись у 2016 року,дають підстави для сподівань на більш дієву 

роботу механізмів забезпечення прав і свобод особи у сфері фінансових 

правовідносин.  

Теоретичні пошуки в галузі законодавчого регулювання бюджетних 

видатків на утримання центральних органів виконавчої влади являють собою 

закономірний відгук на виклики сучасності. За роки незалежності Україна 

пройшла нелегкий шлях від новонародженої держави, яка не знала іншого 

варіанту державного управління, окрім успадкованого від радянського 

минулого тоталітаризму, до демократичного політичного утворення, що 

прагне посісти належне місце в колі держав Європейського Союзу. Зазначене 

прагнення супроводжується процесом приведення національного 

українського законодавства у відповідність до норм ЄС, у тому числі й у 

сфері фінансування органів управління. Для цього, насамперед, потрібен 

аналіз правового забезпечення контролю та регулювання державних видатків 

у вказаній галузі в розвинених країнах світу, що мають багаторічні традиції й 

усталені механізми функціонування бюджетного законодавства.  

Передусім слід вказати на багаторівневу структуру правової основи 

фінансового планування у цих країнах. Найбільш загально схему даної 

структури можна окреслити в такий спосіб: 

1. Конституція (за винятком Великої Британії, де, як відомо, не існує 

конституції як єдиного правового акта найвищої юридичної сили і 

дотримуються традиції загального права [236, с. 41]).  
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2. Закон про управління бюджетно-фінансовою діяльністю (тобто 

закон, де визначено загальні принципи державного фінансового 

планування; в деяких країнах романської системи права (Франція, Іспанія, 

Португалія) він має назву «органічний закон про бюджет»).  

3. Закони про річний бюджет (про асигнування).  

4. Закони про спеціальні асигнування, фінансові приписи та 

інструкції.  

Основні загальні принципи функціонування бюджетно-фінансової 

системи країни традиційно викладено в конституціях. Аналітик МВФ Б. 

Аллан визначає три найважливіші аспекти бюджетного фінансування, 

передбачені більшістю конституцій: 

– по-перше, це вимога проходження усіхдержавних коштів через 

спеціальні рахунки і витрачання їх виключно на підставі передбачених 

законом повноважень; 

– по-друге, окреслення фінансових відносин між загальнодержавним 

і субнаціональними рівнями управління;  

– по-третє, визначення повноважень законодавчої та виконавчої 

гілок влади у сфері державних фінансів [93, с. 5].  

Зазначимо, що у Великобританії в силу відсутності конституції ці 

принципи втілено в адміністративну практику і парламентські процедури.  

Розглянемо деякі приклади конституційних приписів щодо бюджетної 

сфери в європейських країнах. Так, Конституція Португальської Республіки 

від 2 квітня 1976 року частиною першою ст. 108 “Бюджет” визначає 

дворівневу структуру бюджету держави, яку складають, по-перше, 

викладення доходів та видатків держави, включаючи доходи та видатки 

автономних фондів та служб, та, по-друге, бюджет соціального забезпечення. 

У частині третій цієї ж статті Конституції задекларовано характер бюджету 

як цілісного документа та обговорено подачу видатків у ньому за органічною 

та функціональною класифікацією для перешкоджання виникненню таємних 

дотацій та фондів; вказується також на можливість структурування бюджету 
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за програмами [88, с. 549].  

Конституція Королівства Швеції, яку складають Акт про 

престолоуспадкування 1810 року та Акт про форму правління, Акт про 

Риксдаг і Акт про свободу друку, прийняті парламентом у лютому 1974 року 

[236, с. 271], встановлює відповідальний за бюджет орган влади та межі 

його повноважень. Параграф 2 розділу 9 “Фінансова влада” Акта про форму 

правління проголошує, що державні кошти не можуть витрачатися інакше, ніж 

це встановив Риксдаг, а параграф 3 передбачає можливість визначення 

Риксдагом іншого, ніж бюджетний період, строку витрачання асигнувань 

[88, с. 716].  

У хрестоматійному виданні «Філософія: хрестоматія (від витоків до 

сьогодення)»[218] міститься інформація, що аналогічним шляхом – 

шляхом визначення в конституції уповноваженого органу влади та 

окреслення нормативних підстав бюджетно-фінансової діяльності – пішли 

законодавці Данії. Згідно з пунктом 2 ст. 46 частини V Конституції 

Королівства Данії жодні видатки не повинні оплачуватись, якщо вони не 

передбачені фінансовим законом, прийнятим Фолькетингом (однопалатний 

парламент Данії), або законом про додаткові асигнування чи законом про 

тимчасові асигнування, які також прийняті Фолькетингом [88, с. 309].  

Конституцією Австрійської Республіки, а саме Федеральним 

конституційним законом від 10 листопада 1920 року, основним 

законодавчим актом, що регулює фінансову сферу, визначено 

Федеральний закон про фінанси: частиною першою ст. 51-б цього Закону 

видатки, що не передбачені  Федеральним законом про фінанси 

(позапланові видатки) або потребують перевищення видатків, 

передбачених Федеральним законом про фінанси (понадпланові видатки), 

можуть бути проведені в межах виконання бюджету тільки на підставі 

уповноваження Федерального закону про фінанси [88, с. 41;218].  

У Конституції Французької Республікидетально визначено ієрархію 

інших законодавчих актів у бюджетно-фінансовій сфері: згідно зі ст. 34 
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розділу V Конституції доходи та видатки держави визначаються 

фінансовими законами з урахуванням умов та застережень, передбачених 

Органічним законом «Про фінансові закони» [88, с. 671-672]. При цьому 

слід зазначити, що у Франції органічні закони мають спеціальний 

конституційний статус; до серпня 2001 року, часу прийняття зазначеного 

Закону, бюджетні відносини регулювалися Ордонансом № 59-2 від 2січня 

1959 року [218].  

Таким чином, на конституціональному рівні в європейських країнах 

визначаються ґрунтовні принципи фінансової діяльності держави. 

Основним нормативно-правовим інструментом запровадження зазначених 

принципів звичайно виступає закон про управління бюджетно-фінансовою 

діяльністю; при розгляді конституційних приписів ми вже торкнулися 

цього рівня правового забезпечення бюджетних відносин (Федеральний 

закон про фінанси в Австрії, Органічний закон «Про фінансові закони» у 

Франції). За загальним правилом, цей нормативний документ покликаний 

регулювати управління бюджетної галузі, визначати напрями фінансової 

діяльності, встановлювати форми й методи контролю (наприклад, порядок 

і строки проведення ревізій тощо). Зокрема, Федеральний бюджетний 

кодекс Німеччини від 19 серпня 1969 року [211]у статті 19 визначає, що 

капіталовкладення й видатки за рахунок цільових надходжень можуть 

переноситися на наступний період, а інші видатки можуть бути перенесені 

лише за певних умов. Цим же Кодексом встановлено повноважні органи та 

особи щодо управління державно-фінансовими справами: стаття 37 

Федерального бюджетного кодексу закріплює, що лише міністр фінансів 

має повноваження санкціонувати понад- і позабюджетні витрати і тільки на 

непередбачувані та неминучі потреби за умови, що це суттєво не відіб’ється 

на бюджеті. При цьому Бундестаг та Бундесрат мають бути поінформовані 

про такі випадки кожні три місяці. Стаття 25 Закону Німеччини про 

бюджетні принципи для федерації і земель від 19 серпня 1969 року [48], 

який складає частину Федерального бюджетного законодавства, 
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встановлює, що якщо цього вимагають економічні обставини, міністр може 

блокувати витрати міністерств.  

Тобто закон про управління бюджетно-фінансовою діяльністю надає 

міністрові (міністерству), відповідальному за державні фінанси, 

повноваження видавати детальні приписи та інструкції. Так, за 

законодавством Португальської Республіки виділення коштів має 

санкціонуватись міністерством фінансів, яке може відмовити у санкції згідно 

зі статтею 17. 20 Декрету-закону від 28 лютого 1992 року [122]. При цьому 

Уряд, згідно зі статтею 20 Закону про структуру державного бюджету від 

20 лютого 1991 року, уповноважений проводити переміщення коштів 

усередині програм, за винятком змін співвідношень між програмами, або 

збільшувати сукупні витрати, які вимагають законодавчої акції [7].  

Наступний щабель ієрархії правового забезпечення бюджетно-

фінансової діяльності посідає закон про річний бюджет. Зазвичай він 

приймається на підставі положень конституції або закону про управління 

бюджетно-фінансовою діяльністю і призначений насамперед для 

асигнування коштів, які знімаються з державного рахунку. В окремих 

країнах цей закон може також містити застереження щодо окремих частин 

бюджету (наприклад, певні обсяги позик), при цьому зазначені 

застереження мають бути приведені у відповідність до задекларованих 

законом про управління бюджетно-фінансовою діяльністю положень.  

Особливість фінансово-бюджетної діяльності багатьох країн 

Організації економічного співробітництва та розвитку полягає у  

характерній для них високій частці (що інколи сягає 70-80%) щорічних 

витрат,санкціонованих на підставі інших законодавчих актів, відмінних 

від закону про бюджет на поточний рік. Так, у Сполучених Штатах 

Америки, крім декількох законів стосовно щорічних асигнувань, кожного 

року певна частина видатків санкціонується законами, які переглядаються 

не щорічно, а по закінченні певної кількості років, і через кількарічні 

зобов’язання, перенесені з попередніх років [93, с. 5].  
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Безсумнівно, такий стан речей дещо ускладнює ситуацію створення 

єдиної правової та адміністративної бази для управління бюджетно-

фінансовою діяльністю. Тому офіційною частиною бюджетного процесу в 

Конгресі США є узгодження, в рамках якого одному чи 

декількомкомітетам доручаються розробка й подання на розгляд 

законопроекту, призначеного забезпечити дотримання меж доходів, витрат 

і боргу відповідно до бюджетної резолюції; це узгодження санкціоновано 

Законом про бюджет від 1974 р., запроваджено у 1980 році і вже потім 

кодифіковано у вигляді Закону Ґрема-Радмена-Холінгза про 

збалансованість бюджету і максимальні розміри бюджетного дефіциту від 

1985 року [50].  

Контроль за рішеннями щодо витрачання коштів у США здійснюють 

галузеві департаменти. Видатки сплачує Казначейство на запит 

бюджетоодержувача у межах бюджетних асигнувань та частки департаменту, 

причому платіжні кошти традиційно надсилалися у вигляді чеків, а останнім 

часом – електронних перекладів. Структура асигнувань перебуває під 

одночасним контролем Казначейства й Адміністративно-бюджетного 

управління.  

Взагалі, Казначейство США несе відповідальність за бухгалтерський 

облік, підготовлює інструкції щодо фінансової діяльності для конкретних 

бюджетних установ, отримує запити зазначених установ і налагоджує 

зворотній зв’язок, підготовлює щомісячні звіти та щорічні фінансові 

відомості. Внутрішній контроль та аудит віднесені до функцій генеральних 

інспекторів галузевих департаментів; Федеральний уряд уповноважений 

лише здійснювати нагляд за програмами штатів та тими з місцевих програм, 

що фінансуються за рахунок федеральних коштів.  

До того ж у Сполучених Штатах існує чітка координація між 

Казначейством та Адміністративно-бюджетним управлінням. Так, 

Казначейство надає оцінку бюджетним надходженням та бере участь у 

розробці макроекономічної основи. У свою чергу, Бюджетний департамент 
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готує кошторис видатків та зводить до цілого бюджет, котрий пізніше 

репрезентується Конгресу Президентом; крім того, Управління займається 

питаннями обліку на рівні окремих департаментів. Казначейство, зі свого 

боку,  здійснює управління грошовими потоками та стежить за борговими 

зобов’язаннями [56, с. 57-58].  

В Австралійській Співдружності виконавча влада (Казначейський 

департамент) має право, але при цьому не зобов’язана, виділяти кошти (або 

надавати “право позичання”) в розмірі асигнованої суми. Головним чином, 

зазначений Департамент призначений для встановлення макроекономічної 

політики та збору надходжень. Виконання бюджету за видатками 

відбувається згідно із запитами бюджетоодержувачів. Законодавством 

країни встановлено комплекс конкретних правових норм, що регулюють 

процеси взяття бюджетних зобов’язань бюджетоодержувача та способи 

перевірки цільового та раціонального використання бюджетних ресурсів, 

які реалізуються галузевими міністерствами. Деякі казначейські функції 

належать Фінансовому департаменту, обсяг компетенції якого включає 

контроль видатків, визначення політики управління фінансовими активами, 

розробку бюджету, регулювання бухгалтерського обліку та ведення 

центральної реєстраційної системи [56, с. 51-52].  

У Новій Зеландії витрачання державних коштів супроводжується 

виданням відповідного урядового наказу, який готує Державна скарбниця. 

Уряд, крім того, може здійснювати переміщення коштів, обмежених 

певними сумами, між програмами та асигнуваннями задля придбання 

різних типів продукції, за умови, що жодне з асигнувань не 

збільшуватиметься на понад 5%. Правові підстави та обмеження такої 

діяльності встановлені новозеландським законом про управління 

бюджетно-фінансовою діяльністю: згідно зі ст. 4 Закону Нової Зеландії про 

державні фінанси від 1989 року [49] повноваження на витрачання коштів 

втрачає силу наприкінці вказаного в законі про асигнування року, але не 

може бути чинним більше 5 років.  
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В Іспанії державне Казначейство затверджує обов’язковий графік 

щомісячних та щоквартальних виплат стосовно виконання бюджету по 

видатках, при цьому саме за ним залишається виключне право відкладати 

виплати за деякими категоріями видатків. Бюджетні установи можуть 

ухвалювати рішення про взяття зобов’язань, перевірки та оплати 

виключно у встановлених Казначейством межах. Генеральний директорат 

Казначейства здійснює нагляд за фактичним виділенням коштів і виписує 

платіжні доручення, а галузеві департаменти Казначейства – контроль над 

урахуванням бюджетних асигнувань та графіком виплат готівкою.  

Казначейство Великої Британії для балансу надходжень та видатків має 

готувати фінансовий план щомісячно. При цьому Казначейство виступає 

власником певних фінансових активів (окремий виняток – так звані “золоті” 

акції приватизованих підприємств у деяких галузях; Казначейство не може 

володіти такими акціями, ця функція належить міністерству галузі, до якої 

підприємство належить) та контролює процеси зовнішнього фінансування 

державних підприємств. Відомство Генерального казначейства проводить 

виплати у межах відповідних бюджетних асигнувань за дорученням 

департаментів, а також здійснює облік платежів. Функції внутрішнього 

контролю та аудита покладені на окремі департаменти.  

У Швеції, відповідно до постанови Державної контрольної палати про 

надання відомствам права розпоряджатися асигнованими коштами і про 

правила зняття коштів з рахунків у Державному банку від 1992 року № 76, 

основні повноваження в цій сфері належать Міністерству фінансів, яке й 

видає відповідні розпорядження до початку здійснення витрат. 

Асигнування, що призначені не на обов’язкові видатки, репрезентовані у 

вигляді максимальних сум, які можуть бути використані. Уряд при цьому не 

зобов’язаний використовувати такі асигнування в повному обсязі [56, с. 51-

52].  

Узагальнено нормативно-правове забезпечення руху коштів до та з 

централізованих фондів коштів у більшості країн світу забезпечено на всіх 
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рівнях законодавчих систем: від норм-принципів Основних законів 

(Конституцій) до нормативів, визначених у відомчих актах, таких як 

інструкції. Крім того, адміністративно-правовий статус органів, на які 

безпосередньо покладено функції забезпечення функціонування фінансової 

системи країни, як правило, виписаний в окремих актах країни.  

При цьому кожна з держав має власні особливості у сфері 

законодавчого врегулювання фінансових видатків на утримання 

центральних органів виконавчої влади, які висвітлено нами вище.  

Щодо особливостей правового регулювання аналогічної сфери в 

державах пострадянського простору, то зарубіжні фахівці одностайно 

називають основним недолікомтакого фінансово-бюджетного управління 

високий рівень залежності від центрального банку країни в частині 

отримання даних щодо виконання бюджету та невизначеність функції 

міністерства фінансів. Як вважає Б. Аллан, необхідною основою для 

створення в державах з перехідною економікою ефективних бюджетно-

фінансових управлінських систем є ретельна розробка законодавства, яке 

змінило би усталений пострадянський стан речей [93, с. 4].  

В яких напрямах відбуваються зазначені зміни в державах з 

перехідною економікою, можна простежити на прикладі Російської 

Федерації. Так, бюджетна політика у галузі видатків  там здійснюється 

виходячи із обсягів ресурсів, визначених у межах прогнозу доходів, та 

джерел фінансування бюджетного дефіциту. Серед напрямів 

реструктуризації бюджетних видатків, які мають привести до 

збалансованого, реалістичного та ефективного бюджету в Росії, вчені 

називають: 

а) здійснення повномасштабного переходу до казначейської системи 

виконання бюджетів, включаючи контроль органів федерального 

казначейства за позабюджетними коштами бюджетних організацій; 

б) часткове скасування податкових пільг, оскільки вони є прихованою 

формою бюджетного фінансування; 
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в)  оптимізація видатків з обслуговування державного боргу; 

г) посилення контролю за укладанням договорів, які визначають 

зобов’язання бюджетних організацій; 

д) ревізію нормативно-правової бази з метою вилучення бюджетних 

видатків, не забезпечених реальними джерелами фінансування [214, с. 11].  

Якщо розглядати законодавче забезпечення бюджетно-фінансової 

діяльності в Україні під кутом зору вищезазначеної структури, 

притаманної розвиненим країнам, то можна визнати відповідність 

українського правового регулювання сфери бюджетного фінансування 

загальносвітовим стандартам. Так, Конституція України визначає 

найбільш загальні принципи і положення діяльності в цій сфері: за ст. 95 

Конституції бюджетна система України будується на засадах справедливого 

і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і 

територіальними громадами, а будь-які видатки держави на 

загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків 

визначаються виключно законом про Державний бюджет України; п. 4 ст. 85 

відносить затвердження державного бюджету, внесення змін до нього та 

контроль над його виконанням до функцій Верховної Ради;  ст. 92 і 100 

закріплюють участь у фінансовій діяльності Кабінету Міністрів, Рахункової 

палати та Національного банку України, а ст. 116 надає КМУ функцію 

проведення фінансової, цінової, інвестиційної політики тощо [91]. Другу 

ланку являє собою Бюджетний кодекс України від 08. 07. 2010 № 2456-VI, 

стаття 4 якого, до речі, закріплює саме такий склад національного 

бюджетного законодавства (Конституція, Бюджетний кодекс, закон про 

Державний бюджет України, інші нормативно-правові акти [14]). Щорічний 

закон про Державний бюджет України фіксує поточні доходи й видатки, 

визначає основні напрями й конкретні програми державного фінансування 

[14]. До інших нормативно-правових актів можна віднести рішення й 

постанови КМУ, органів виконавчої влади, рішення про місцевий бюджет, 

рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 
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адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті на підставі 

Бюджетного кодексу України і призначені регулювати передбачені цим 

Кодексом бюджетні відносини.  

 

 

3.2. Особливості правозастосування при регулюванні фінансово-

процесуальних правовідносин за участю органів Міністерства 

внутрішніх справ України 

 

Починаючи розгляд розділу щодо особливостей правозастосування при 

регулюванні фінансово-процесуальних відносин, слід сказати, що відсутність 

впорядкованості фінансового законодавства призводить до фінансових 

порушень, збільшення випадків судових звернень сторін, взаємних претензій 

та додаткових інструктивних матеріалів. Саме через такі обставини 

з’являється необхідність додаткового залучення значно більшої кількості 

експертів та професіоналів задля взаємного зв’язку із державними органами 

контролю та пізнання й аналізу важкої нормативно-правової бази держави. 

Зазначене питання досить часто звертає на себе увагу багатьох науковців: 

Л. K. Воронової, А. И. Іванського, В. В. Копєйчикова, І. Є. Криницького, 

М. П. Кучерявенка, О. П. Орлюка, Н. Ю. Пришви, Л. A. Савченко та ін.  

Дотепер питання щодо механізмів правової реалізації, а також 

правозастосовчих процесів розглядала у своїх наукових роботах велика 

кількість вітчизняних вчених з теорії держави та права (Д. O. Бoчaрoва, 

Ю. Л. Влacoва, O. В. Зaйчук, O. Л. Кoпилeнко, М. C. Кeльмaн, М. І. Кoзюбра, 

C. Л. Лиceнкoв, Л. O. Мaкaрeнкo, Н. М. Oніщeнкo, O. В. Пунькo, 

П. М. Рaбінoвич, O. Ф. Cкaкун, O. І. Ющик та ін. [70]).  

Звернувшись до наукової роботи В. Горшеньова «Теорія юридичного 

процесу» [31], можна отримати вельми виразне та докладне поняття щодо 

процесуальних відносин. Вчений розумів юридичний процес не лише як 

процес юрисдикційний, але й усю організаційну форму діяльності, яка 
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нерозривно пов’язана з аналізуванням та розібранням обставин й фактів, що 

базуються на праві та спричиняють юридичні наслідки. З цього положення 

можемо дійти висновку, що юридичний процес прирівнюється до 

правозастосовчої діяльності, спричиняє правові наслідки. Дане досить 

обширне сприйняття юридичного процесу можна застосувати таким саме 

чином і на фінансово-правовий процес як на одну зі складових, одну з його 

частин. Процес являє собою форму життя матеріальної норми права. Тобто 

між матеріальними та процесуальними відносинами є зв’язок, оскільки за 

допомогою процесуальних правовідносин здійснюється реалізація 

матеріальних прав і обов’язків суб’єктів цих відносин у сфері фінансової 

діяльності.  

Як досить влучно зазначили Н. Н. Вопленко та А. П. Рожнов у своїй 

монографії «Правозастосовча практика: поняття, основніриси та функції» 

[21, с. 72-73], правозастосовчий процес являє собою діяльність зовсім не 

хаотичну, а процедурно оформлену, саме через це державним 

законодавством запроваджується вельми велика група процесуальних норм, 

які повинні обслуговувати та налагоджувати правозастосовну діяльність, 

приписи правових положень мають втілюватися у життя. Вчені та інші 

наукові діячі запропонували кілька дефініцій поняття застосування норм 

права, зокрема: 

 являє собою спеціальну форму реалізації права, що виконується 

державними й громадськими організаціями в межах їхньої компетенції у 

формі владно-організуючої діяльності щодо конкретизації правового 

положення чи припису законодавства; 

 владна діяльність державних органів або інших органів, 

повноваження яких делегує держава, що видають індивідуальні акти на 

підставі положень права; 

 форма реалізації права, що включає юридично-організаційну 

діяльність країни із втілення правових положень стосовно конкретних 

суб’єктів [76, с. 355].  
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Проте, на думку Л. М. Касьяненко та О. О. Кузьменко, яку вони 

висловили у роботі «Особливості застосування фінансово-процесуальних 

норм», більш повною дефініцією терміна «прaвoзacтocувaння» є розгляд його 

як діяльності державно уповноважених суб’єктів, яка постає з владним, 

організаційним, комплексним характером та результати якої відображаються 

у прaвoзacтocoвчих актах, що в передбачених законодавством прoцecуaльнo-

прaвoвих формах здійснюється та спрямовується на забезпечення реалізації 

приписів правових положень [70, с. 4].  

Використовуючи дослідження, які розглядалися та відкривалися в 

рамках теорії права, визначено, що застосування права являє собою владну 

організуючу діяльність уповноважених органів та посадових осіб цих 

органів, яка спрямована на забезпечення адресатам правових положень 

реалізації притаманних та властивих їм прав й обов’язків, а також 

гарантування контролювання даної процедури. Разом із тим вказується 

поняття терміна «правозастосування» як вирішення окремого спору, 

використання норм законодавства, загальних правових положень та приписів 

стосовно визначених осіб та обставин; організуюча діяльність 

правозастосовної особи або органу з приводу гарантування становлення 

відносин між громадянами та особами стосовно законодавства. Лише за 

неможливості реалізації власних прав без участі уповноважених органів 

держави може використовуватися правозастосування [106, с. 174-177].  

Вбачається за необхідне вивчити загальні ознаки, які властиві й 

притаманні правозастосуванню. Це можна зробити, аналізуючи роботи таких 

вчених, як С. С. Алексєєв [6, с. 7-15; 3, с. 209-220], І. Я. Дюрягін [41, с. 6-19], 

О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко [206, с. 123]. Вивчивши роботи згаданих 

авторів з теорії держави та права, до характерних рис, властивих 

правозастосуванню, можемо віднести такі: 

 правозастосування являє собою діяльність, яка має на меті  

забезпечити реалізацію приписів правових положень; 

 правозастосування виконується за допомогою використання 
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владного впливу на суб’єктів правових відносин спеціально уповноваженими 

представниками держави; 

 правозастосуваннямає індивідуальний характер – це означає, що 

така діяльність має на меті вирішення окремого юридичного спору з приводу 

персоніфікованих суб’єктів; 

 правозастосування характеризується піднормативним характером, 

творчим, організаційним змістом; 

 правозастосування виконується завдяки спеціально встановленим 

процесуально-правовим формам; 

 правозастосовні результати зображуються в спеціальному 

окремомуакті застосування норм права; 

 правозастосовна діяльність являє собою складну форму реалізації 

права, що включає в себе якості решти її форм, зокрема дотримання, 

виконання й використання.  

Вищезгадані О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко [206, с. 126] впевнені, що 

правозастосовна діяльність допомагає здійсненню таких двох завдань: по-

перше, правозастосування допомагає організації виконання приписів 

правових положень; по-друге, правозастосовна діяльність допомагає 

забезпеченню відповіді від органів держави за порушення приписів правових 

положень.  

Правозастосовна процедура являє собою діяльність, яка втілюється в 

життя за певною послідовністю дій, що називаються стадіями 

правозастосування.  

Такий видатний вчений, як С. С. Алексєєв [3, с. 232] визначивстадії 

правозастосовного процесу як „відносно відособлені групи юридичних дій 

(операцій), що виражають послідовне розгортання змісту самої правової 

форми діяльності”. У свою чергу, В. В. Лазарєв, І. П. Левченко [108, с. 32] 

визначають, що „стадії правозастосовного процесу є виробленими наукою та 

практикою й закріплені у законі необхідні ступені пізнання істини”.  

Існують такі стадії правозастосовної діяльності:  
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1) визначення фактичних обставин справи;  

2) підбір й аналіз правових положень як юридичної бази справи;  

3) вирішення юридичної справи й оформлення прийнятого рішення 

[75, с. 357].  

Важливо зазначити, що власне у виконанні й реалізації активних дій, 

що направлені на застосування наданих учасникам індивідуально-

конкретних справ суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, і полягає 

особливість юридичної діяльності щодо застосування норм права, на відміну 

від інших способів їх реалізації [27, с. 14]. Зміст правозастосовної діяльності 

зосереджується у наявності або відсутності матеріальних правових відносин, 

у регулюванні окремого правового питання, базуючись на матеріально-

правовій нормі. Виходячи з того, що правозастосовна діяльність як остання 

форма державно-владного впливу на суспільні відносини постійно міцно і 

нероздільно зв’язана із діяльністю органів держави, вона вимагає витримки 

прийнятої та ухваленої процедури, процесуального опосередкування 

[76, с. 356-358].  

Для фінансово-правового процесу як процесу планомірного 

формування, розподілу й використання державою та муніципальними 

утвореннями фінансових ресурсів за допомогою своїх грошових фондів задля 

виконання поставлених перед ними завдань різними засобами (правовими 

засобами, нормами бухгалтерського обліку, операційно-технічними засобами 

тощо), з метою покриття витрат, зумовлених соціальним замовленням; 

різними методами, зокрема стимулювання, обмеження і санкцій, важливо 

дотримуватися принципу законності [76, с. 358].  

Неодноразово цитований спеціаліст з теорії держави та права 

С. С. Алексєєв [2, с. 217-225] основними вимогами законності називає такі:  

 загальність права, його обов’язковість;  

 верховенство конституції і законів, якісне застосування норм; 

 рівність всіх перед нормами закону; 

 наявність соціальних та юридичних механізмів, які гарантують 
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реалізацію права; 

 ефективна робота всього механізму правового регулювання.  

Деякі науковці [28] вважають, що законністю постає чітке виконання 

приписів закону всіма, кому такий закон адресовано, дотримання ієрархії 

законів й інших нормативних актів, вимоги незаперечності закону; другі ж 

[118, с. 27] визначають законність виданням правових законів та їх жорстке 

виконання.  

Законність становить єдину та неподільну засаду правомірності й 

доцільності правозастосування, що підтверджується її: 

 забезпеченням діяльності суб’єктів правозастосування;  

 встановленням необхідності її відповідності закону та межам 

наданих повноважень;  

 проголошенням та впровадженням верховенства прав та свобод 

людини під час здійснення правозастосування;  

 сприянням демократизму та гласності [69, с. 193-195].  

На думку Л. М. Касьяненко [74], неабияку роль задля правильного 

сприйняття законності у сфері правозастосування, істотною й вельми 

суттєвою ознакою демократичності України постає введення в її практику 

принципу верховенства закону, яскравим вираженням якого зазначається 

факт упорядкування української системи нормативно-правових актів, 

розумного застосування їх приписів. Сьогодні законодавству у сфері фінансів 

властиві безсистемність, непослідовність, нечіткість, техніко-юридичні вади. 

У результаті надмірної декларативності законів, відсутності чітко 

відпрацьованого механізму дії їх приписів досить нерідко зустрічається 

трактування підзаконними актами норм та приписів законів задля відомчих 

інтересів. Окрім вищезгаданої проблеми, як у законах, так і в інших 

нормативно-правових актах можна спостерігати дублювання норм 

законодавства понад міри.  

Якщо звернутися до Сучасної юридичної енциклопедії, то в ній можна 

віднайти такі вимоги до законності щодо:  
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 загальності права;  

 верховенства законів;  

 рівності суб’єктів перед нормами закону; 

 стабільності правопорядку;  

 нормативної обґрунтованості правових рішень;  

 охорони прав громадянина; 

 єдності розуміння та використання права;  

 нагляду за втіленням в життя приписів закону [240, с. 498].  

Законність при правозастосуванні виражається за допомогою вимоги 

єдності й цілісності, глобальності законності, верховенства закону, 

неможливості конфронтації законності й доцільності, презумпції доречності 

чинного закону, неуникнення кари за вчинене, а також взаємодії законності 

та правової культури [19, с. 509].  

Загальними принципами правозастосування В. В. Копєйчиков 

[45, с. 210] вважає:  

1) невід’ємну зв’язність та взаємодію, підлеглість й слухняність, 

зумовленість законності режимом демократії;  

2) непорушність та необхідність приписів законності заради всіх 

громадян, інших осіб, посадових уповноважених на певні окремі дії осіб, 

державних органів, а також громадських організацій;  

3) гарантування верховенства законів у системі нормативно-правових 

актів держави;  

4) пов’язаність між законністю та загальною й правовою культурою 

населення, посадових осіб державних органів;  

5) недозволенність протиставлення законності та доцільності; 

6) цілісність законності й справедливості;  

7) формування й прийняття дієвого контролю та нагляду щодо 

дотримання законності;  

8) діяльність щодо забезпечення та гарантування законності;  

9) неминучість відповідальності за будь-які правопорушення у межах 
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режиму законності.  

Щодо змісту законності, то, за визначенням В. Д. Ткаченка, він 

складається із системи трохи більш конкретних вимог: загальності, 

законності, гарантування верховенства права та законів у реальності 

суб’єктів права, гарантування тотожності й ідентичності перед законом, 

самостійності правосуддя, неминучості покарання через здійснене правове 

порушення [46, с. 286]. Перераховані вимоги деталізуються у більш 

конкретних та докладніших вимогах, які гарантують регламентування 

поведінки суб’єктів окремих сфер діяльності. Процедуру правозастосування 

можна охарактеризувати такими вимогами законності, як застосування норм 

відповідно до фактичних обставин, чіткий та вірний вибір правової норми; 

зберігання процедури, що прописана у чинному законодавстві у сфері 

фінансів, тощо.  

Як вельми слушно й об’єктивно зауважив В. М. Хропанюк, досягнення 

ефективної й надійної системи законності в суспільстві може бути здійснено 

лише за підстави рівності усіх людей перед законом та судом. Зважаючи на 

таке положення, з однієї точки зору, можна побачити, що суб’єкти права 

мають повністю та беззаперечно дотримуватися виконання покладених на 

них обов’язків, підкорятися приписам чинного законодавства, з іншої – 

держава несе обов’язок створити всі прописані й потрібні умови задля 

впровадження їх законних прав та інтересів [229, с. 346].  

Як основні принципи законності при здійсненні правозастосування 

повинні бути дотримані такі положення: 1) всезагальність права; 

2) верховенство Конституції як Основного закону, інших законодавчих актів; 

3) тотожність всіх перед правовими нормами та положеннями; 4) наявність 

соціальних та юридичних механізмів, які гарантують реалізацію права; 

5) якісне застосування норм й положень права; 6) рішуча боротьба з 

правопорушеннями, невідворотність юридичної відповідальності; 7) стійкість 

правопорядку, ефективна робота всього механізму правового регулювання 

[74].  
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Якщо розпочати реалізовувати вищезгадані принципи, то такий процес 

можна розглядати як своєрідну програму дій зі зміцнення законності у сфері 

державної фінансової діяльності й фінансової діяльності органів місцевого 

самоврядування. Треба визнати, що на практиці здебільшого велика кількість 

учасників правозастосування під час практичної діяльності набагато частіше 

апелює положеннями підзаконних нормативно-правових актів, аніж нормами 

законів, а тим більше Основного Закону. Хоча згідно з чинним українським 

законодавством ситуація має бути прямо протилежною. У процесі 

правозастосування суб’єкти зобов’язані опиратися спершу на приписи 

Конституції як акта, що має найвищу юридичну силу відповідно до ст. 8 

Конституції України. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються 

на базі Конституції, вони мають відповідати її нормам. Отже, закони повинні 

відповідати Конституції, а підзаконні нормативні акти – Конституції та 

законам. Закон є вищим на щабель за підзаконний нормативно-правовий акт, 

саме його мають розглядати суб’єкти правозастосовної діяльності як 

основний, первинний регулятор суспільних відносин. Підзаконні акти 

повинні вступати в силу, лише якщо певні фінансові правові відносини 

законодавчо не були врегульовані раніше юридично значущим нормативним 

актом. Важливо зазначити, що підзаконні нормативно-правові акти мають 

складатися та бути схваленими у жорсткій і чіткій відповідності до закону та 

на базі закону.  

Правила регулювання порядку застосування норм матеріального права, 

на думку Л. М. Касьяненко [76;74],у системі фінансово-правового процесу 

становлять систематизуючий початок. Такі правила виражаються фінансово-

процесуальними нормами. Проаналізувавши фінансово-процесуальні норми, 

можна дійти висновку, що вони класифікуються на дві крупні групи за 

характером процесуальних фінансових правовідносин, що відображається 

відповідно до юридичного факту, через який такі правовідносини 

створюються. Фінансові процесуальні правовідносини, які формуються під 

час процесу створення, розподілу й використання державних фінансових 



151 

ресурсів і фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, 

гарантування контролювання за їх діяльністю характеризуються як 

процедурні фінансово-правові. Решта фінансових процесуальних 

правовідносин, коли юридичним фактом з приводу їхньої появи постає 

правовий спір у сфері фінансів, протиріччя чи недотримання положень 

фінансового законодавства, являють собою юрисдикційні процесуальні 

фінансово-правові відносини.  

Недотримання положень правових норм суспільством 

характеризується неодиничним випадком та заподіює такому суспільству 

дуже великі незручності і збитки. В таких ситуаціях країна, коли створює та 

впроваджує правові положення, встановлює й ухвалює юридичну 

відповідальність суб’єктів, незважаючи на їхню волю та бажання, що 

характеризується державним примусом [102, с. 330].  

Слід висловити згоду з думками окремих авторів [101, с. 63], які 

вважають та зазначають у своїх роботах, що порівняння заходів податково-

процесуального примусу із рештою податково-процесуальних заходів дає 

підстави для висновку, що база їх конфліктів у першу чергу простежується 

через компетенцію відповідних уповноважених органів держави.  

Державна скарбниця зовсім нерідко не отримує ті грошові кошти, на які 

було розраховано за планування бюджету на відповідний рік. Проте 

неправильно вбачати в цьому лише правопорушення у сфері фінансів або 

недотримання платником податків власних обов’язків. Аналіз причин показав, 

що державний та місцевий бюджети не доотримують повністю в бажаній сумі 

надходження коштів через ухилення щодо сплати податків, а також 

правомірного обходу податків [103, с. 195]. Надалі М. П. Кучерявенко у своєму 

підручнику «Податкове право» визначає, що відповідно до характеру поведінки 

й діяльності учасників податкових правових відносин виділяють:  

1) правомірний обхід податку – правомірна несплата податку в силу 

шпаринки, недосконалості закону чи можливостей, які закладені в чинному 

законодавстві держави; 
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2)ухилення від сплати податків – правове порушення, яке складається з 

невиконання чи неналежного виконання платником податків власних 

обов’язків з приводу сплати такого податку; 

3)стягнення надлишкових сум податків – спеціальні дії посадових осіб 

органів у сфері податкової діяльності у зв’язку з безпідставним стягненням 

суми податкових платежів з платників податку.  

Шлях і можливість несплати податку, що залишаються самим 

законодавцем (виникають через недовершеність та шпаринки 

законодавства),власне, і становлять зміст та фундамент правомірного обходу 

податку (або його ще називають легальним ухиленням від сплати податків). 

Правомірний обхід податку разом із ухиленням від сплати податку 

складають окрему групу податкових правопорушень, зміст яких складає 

неналежне виконання обов’язків платника перед бюджетом та державою в 

цілому.  

Обхід податків разом з ухиленням від оподаткування фактично 

являють собою прояв переконання й примусу в галузі оподаткування.  

До прийняття Податкового кодексу Українинаприкінці 2010 року 

обов’язки платників податків з приводу оплати сум податкових платежів та 

їх відповідальність щодо порушення податкового законодавства вміщувалися 

у Законі України «Про систему оподаткування». Платники податків та зборів 

(тобто обов’язкових платежів) – це юридичні і фізичні особи, що відповідно 

до норм чинного податкового законодавства України мають обов’язки 

виплачувати податки та збори. Також на цих юридичних та фізичних осіб 

покладено відповідальність щодо вірності проведеного обчислення, вчасність 

оплати сум обов’язкових платежів та дотримання норм, положень й приписів 

законів щодо оподаткування. Через неправильне вчинене обчислення чи 

порушення своєчасності перерахунку сум обов’язкових податкових виплат на 

державний рахунок до казни законодавство накладає на правопорушників 

фінансову, адміністративну й кримінальну відповідальність.  

Адміністративній відповідальності, що використовується органами в 
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податковій сфері діяльності, притаманна певна специфіка: підставою для її 

застосування постає здійснення адміністративного правового порушення 

(згідно зі ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення); 

адміністративні штрафи надаються тільки  фізичним особам, тобто окремим 

платникам сум податкових платежів, керівникам й бухгалтерам платників 

податків-юридичних осіб, іншим громадянам, які порушили законодавство у 

сфері оподаткування; сума штрафуваннязалежить від групи обставин, які 

носять пом’якшуючий або, навпаки, обтяжуючий характер щодо 

відповідальності правопорушника, штраф додатково залежить від особи 

правопорушника, ступеня вини, майнового стану (ст. 33КУпАП).  

Пом’якшуючими обставинами, регламентованими ст. 34 КУпАП, 

визнаються: 

1) чесне розкаяння винного; 

2) попередження правопорушником наслідків власної дії чи 

бездіяльності, власноручне відшкодування збитків або ліквідація заподіяної 

шкоди; 

3) вчинення правопорушником порушення через сильне душевне 

хвилювання або у зв’язку зі збігом важких обставин; 

4) правопорушник – це неповнолітня особа; 

5) правопорушником є вагітна жінка або жінка, що виховує дитину 

віком до 1 року [83].  

До обтяжуючих обстави законодавець відносить: 

1) скоєння подальшої протиправної поведінки, тобто правопорушник 

не зважає на вимогу компетентних органів чи їх посадових осіб щодо 

припинення її дії; 

2) протягом року друге вчинення схожого правового порушення, через 

котре правопорушник вже був підданий адміністративному стягненню; 

вчинення порушення законодавства правопорушником, який раніше вже 

вчиняв кримінальне правопорушення; 

3) залучення до правопорушення неповнолітньої особи; 
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4) групове правопорушення; 

5) порушення норм законів під час стихійного лиха чи в момент інших 

надзвичайних обставин; 

6) здійснення порушення приписів законодавства у стані сп’яніння. 

Уповноважений державний орган (уповноважена особа) при накладенні 

адміністративного стягнення, відповідно до важкості адміністративного 

правопорушення, має право не визнавати вищевказану обставину як 

обтяжуючу [83, ст. 35].  

Згідно з нормами й приписами Основного Закону України охорона 

правопорядку входить до числа основних функцій держави. Міністерство 

внутрішніх справ України становить провідний орган у системі центральних 

органів виконавчої влади з приводу проблем створення й виконання 

держполітики щодо захисту прав й свобод людини, суспільних інтересів та 

інтересів всієї країни щодо недопущення протиправних посягань, введення 

спеціальних запобіжних заходів проти злочинності, гарантування безпеки 

для громадськості, забезпечення поліцейськими послугами тощо [174, с. 64].  

МВС підпорядковується перш за все Основну Закону України – 

Конституції, а після цього вже використовує закони України, укази 

Президента, постанови Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів 

України, інші акти чинного законодавства.  

Спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює діяльність 

МВС, є Положення про Міністерство внутрішніх справ України, що 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015  [158].  

Робота МВС спрямовується та контролюється Кабінетом Міністрів 

України. Загальна структура МВС затверджена Законом України від 

10.01.2002 «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх 

справ України» [155].  

МВС належить до бюджетних установ, тобто саме тих‚ які цілком 

утримуються з рахунку державного або місцевого бюджету, і його головним 

джерелом фінансування – зовнішнім джерелом створення власних 
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фінансових ресурсів –є кошти, асигновані з Держбюджету України. Розмір та 

структура сум коштів з держбюджету на утримання ОВС формуються за 

правилами кошторисного планування.  

Ресурси грошових коштів держави, які направляються з банківського 

рахунку Держбюджету на обслуговування ОВС, відносяться до інституту 

державних видатків. Державні видатки фінансуються із державних фондів 

централізованого й децентралізованого характеру. Централізованим фондом 

є Державний бюджет України, який завдяки своїй економічній сутті постає 

планом створення та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань, які виконуються державними органами протягом бюджетного року 

[174, с. 66].  

Принципи регулювання державних витрат на утримання ОВС 

встановлюються у розділі “Витрати” Державного бюджету України, в 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.  

Повертаючись до теми адміністративної відповідальності за фінансові 

правові порушення, слід зазначити, що начальники державних податкових 

інспекцій (ДПІ) та їх заступники можуть піддавати адміністративній 

відповідальності керівників й решту посадових осіб підприємств, установ й 

організацій або громадян, що винні у податковому правопорушенні або 

порушенні порядку зайняття підприємницькою діяльністю, чи у невиконанні 

законних розпоряджень ДПІ. Існування податкового правопорушення 

визначається в ході або після проведення перевірок підприємств, установ, 

організацій або громадян, що підтверджується за допомогою відображення 

таких правопорушень уповноваженою на те особою з ДПІ в актах перевірок, 

ДПІ також складає протокол про адміністративне правопорушення 

податкового закону у двох примірниках. Зміст такого протоколу має бути 

узгодженим із приписами статті 256 КУпАП.  

За допомогою аналізу норм Податкового кодексу, законів України 



156 

«Про Національну поліцію» [163], «Про оперативно-розшукову діяльність», 

Кримінально-процесуального кодексу, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Наказу Міністерства фінансів України № 1204 від 

28.12.2015, яким затверджений «Порядок надіслання контролюючими 

органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» [159], можна 

говорити про недостатність єдності щодо правильного використання чинного 

законодавства під час роботи у даному питанні.  

Державне грошове стягнення з приводу скоєного правопорушення 

регламентується не лише положеннями чинного фінансового законодавства. 

Таку санкцію, як штраф, передбачено також нормами адміністративного 

(ст. 24 КУпАП), кримінального законодавства (ст. 53 Кримінального кодексу 

України) тощо.  

Вельми доречно наголошує М. П. Кучерявенко [102, с. 340] на помилці 

багатьох щодо зрівняння фінансової та адміністративної відповідальності. 

Проте слід зазначити, що фінансова відповідальність не може дорівнюватися 

адміністративній, це дві різні складові юридичної відповідальності.  

Почнемо з того, що вищезгадані види юридичної відповідальності 

різняться своїми суб’єктами (суб’єктамиадміністративної можуть буди лише 

фізичні особи, фінансової– як юридичні, так і фізичні особи). Наступною 

відмінністю адміністративної відповідальності від фінансової є те, що  

адміністративна здійснюється у грошовій формі, в той час як фінансова 

виявляється значно ширшою за грошові санкції [74].  

Як зазначає Н. І. Хімічева [216] у підручнику «Фінансове 

право»,з’ясувати специфічні риси фінансового права, вміти розмежовувати 

даний вид права від інших галузей вельми важливо, оскільки це спрямовує на 

чітку організацію фінансово-правової діяльності країни та її місцевих 

органів, зважаючи на їхню особливість, поліпшує застосування законних 

публічних, а також і приватних інтересів суб’єктів окремих правових 

відносин, сприяє належному використанню міри відповідальності. Слід 

зазначити, що фінансове право дуже щільно пов’язано із конституційним та 
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адміністративним правом. Проте зауважимо, що база формування й 

функціонування представницьких та виконавчих державних органів 

закріплюється конституційним правом, регулювання суспільних відносин 

щодо державного управління, яке виконують виконавчі органи, здійснюється 

адміністративним правом, тоді якпоширення на обидва зазначені види 

діяльності держави бере на себе саме фінансове право, адже діяльність у 

сфері фінансів цілком може бути здійснена такими органами.  

Фундамент утворення державного фінансово-правового роду занять, 

компетенція окремих органів з приводу ухвалення закону про бюджет на 

відповідний бюджетний період, закону щодо податків та зборів, їхніх 

повноважень щодо гарантування спільної фінансової, грошової та кредитної 

політики, прав органів на місцях – все це закріплюється у конституційно-

правових нормах. Такі положення більш широко розглядаються фінансовим 

правом: наявність об’єднання фінансово-правових положень, які чітко 

врегульовують процедуру складання, розгляду прийняття бюджетів усіх 

рівнів, їхню систему втілення, визначення переліку бюджетних доходів тощо. 

Фінансове право встановлює джерела та процедуру формування грошових 

фондів коштів, процедуру їхнього фінансування, класифікацію платежів, 

процес поділу міжбюджетних асигнувань. Правовідносини, що напряму 

пов’язані зі здійснення окремими органами функцій з приводу 

мобілізаційних процесів грошових ресурсів у розпорядження країни, їхнім 

поділом та контролюванням за їх застосуванням, регулюються фінансовим 

правом. Що стосується адміністративного права, то воно встановлює 

структуру фінансових органів, організаційні форми їхньої діяльності, 

процедуру призначення посадових осіб тощо.  

Фінансово-правовий процес пов’язаний із двома векторами діяльності:  

1) врегулювання фінансово-правових спорів, неузгодженостей; 

можливість вірішення конфліктів на досудовому етапі;  

2) використання методів фінансового процесуального примусу. 

Незаконна й нелегальна поведінка окремих осіб, а також юридичні факти, які 
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вказують на реальність фінансово-правового порушення, являє собою 

передумову використання методів фінансового процесуального примусу у 

галузі публічних фінансів [74].  

Предмет фінансових правопорушень являє собою державні фінансові 

інтереси, які включають в себе процедуру створення, поділу, застосування 

грошових фондів коштів. Зрозуміло, що країна управляє діяльністю у сфері 

фінансів за допомогою компетентних органів, якім притаманні окремі 

повноваження з приводу використання фінансового процесуального 

примусу. Водночас аналогічні заходи здійснюють також інші органи, що 

згідно з передбаченою законами процесуальною процедурою гарантують 

відповідний рівень здійснення та сприяння фінансовій дисципліні. Проте всі 

вищенаведені проблеми вимагають конкретного та логічного урегулювання 

законодавством України.  

 

 

3.3. Можливості для удосконалення регулювання фінансово-

процесуальних правовідносин в Україні за участю органів Міністерства 

внутрішніх справ України 

 

З моменту отримання Україною статусу правової країни вона взяла на 

себе обов’язки з удосконалення та покращення внутрішнього чинного 

законодавства. Більш за все правового удосконалення вимагає законодавство 

процесуальне, оскільки права, свободи та обов’язки учасників 

правовідносин, що були задекларовані, в загальних рисах не суперечать 

культурному та цивілізаційному розвитку держави, однак процедура 

запровадження ще не досягла високих успіхів, вона перебуває на етапі 

заснування й формування [73, с. 54].  

Важливість вдосконалення фінансової бюджетної політики, а також 

створення окремих систем контролювання у сфері фінансів продиктована 

економічними тенденціями та наслідками фінансової кризи.  

Нині в Україні функціонує велика кількість державних органів, що так 
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чи інакше виконують фінансове контролювання. Основними з них можна 

назвати такі: 

 Рахункова палата, щоявляє собою вищий орган бюджетного 

контролю, а також що гарантує контролювання щодо 

ефективностікеруваннягрошима,щодоінвестиційної діяльності органів 

виконавчої гілки влади, з приводу законності, а також ефективності 

застосування фінансових ресурсів. Даний вид державного органу сам 

виконує власну діяльність, незалежно та незважаючи на будь-які інші 

державні органи [179]; 

 Державна фіскальна служба (ДФС) – центральний орган виконавчої влади 

України, діяльність якого спрямовується та координується КМУ. ДФС реалізує: 

 податкову політику держави; 

 політику держави з приводу державної митної справи; 

 політику держави із адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове соціальне страхування державою; 

 політику держави щодо боротьби із правопорушеннями у момент 

застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з 

питань сплати єдиного внеску.  

 Орган державного фінансового контролю – орган, який виконує 

фінансове контролювання всередині країни від виконавчої влади. Головним 

завданням органу державного фінансового контролю постає проведення 

державного фінансового контролювання щодо використання та збереження 

державних фінансових ресурсів [164].  

Одним з основних напрямків фінансової політики держави є створення 

й діяльність відлагодженого механізму фінансового контролювання. Ця 

важлива тенденція необхідна наразі Україні, адже зможе зміцнити фінансову 

дисципліну в країні. Сьогодні таким здається покращення дієвості й  

ефективності фінансового контролювання з боку держави.  

Пріоритетні напрямки на 2016 рік та надалі – це вдосконалення 

фінансового контролю, покращення результатів контрольно-ревізійної 

діяльності відповідних підрозділів, покращення інспектування та 
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документації з приводу результативності контрольних заходів.  

До пріоритетних напрямків розвитку та покращення фінансового 

контролювання слід додати введення поняття професійної етики контролера 

(чесність та об'єктивність, професійна компетентність й пунктуальність, 

висока відповідальність тощо). Потрібно зазначити, що кожна із них окремо, 

а також їх сукупність є важливими й визначальними для професійної 

діяльності у сфері фінансового контролю [123, с. 56-59].  

Наразі фінансове контролювання з боку держави має досить 

недосконале нормативно-правове забезпечення. Проблема українського 

фінансового контролювання полягає у врегульованні його багатьма 

нормативними актами. Такі незручності призводять до плутанини, 

дублювання функцій, перекладання відповідальності [142].  

Основними проблемами формування ефективного фінансового 

контролювання назвемо такі: 

 неідеальні правова база й методологічне оснащення; 

 брак комплексного методологічного оснащення фінансового 

контролювання з боку держави щодо прийняття структури 

економічнихнормативів (ознак), що зображають ситуацію фінансової 

дисципліни, а також методики їх розрахунку; 

 нестача ефективного й результативного порядку фінансового 

контролювання всередині держави; 

 надто низький рівень приділення уваги діям контролювання, 

щогарантуютьйого профілактичну функцію; 

 досить масивна й малоефективна організаційно-функціональна 

будова системи фінансового контролювання з боку держави; 

 забезпечення неналежної системи погодження між органами 

фінансового контролювання з боку держави, що посилюєявища копіювання 

та аналогії в роботі; 

 незадовільний стан фінансово-бюджетної дисципліни; 

 занизька відповідальність суб’єктів бюджетного процесу [142].  

Зробивши аналіз нормативно-правової бази, потрібно зазначити, що для 
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реформування й дієвості контролювання основні зусилля важливо направити на 

оновлення нормативної бази, адже державний фінансовий контроль є 

невід’ємним і важливим складником державного регулювання економіки [142].  

Загальновідомо, що продуктивність та результативність правового 

регулювання фінансово-процесуальних правовідносин, як й інших 

суспільних відносин, підпорядковується якості процесу правотворення та 

загального урегулювання чинних законів.  

Складнощі при удосконаленні правового регулювання у рамках 

фінансової діяльності держави, звертаючи увагу на вплив фінансової 

складової на держаний економічний елемент, що останнім часом 

підвищується, набувають особливо актуального характеру й вимагають 

більш точного, багатогранного, розгорнутого та продуманого підходу. 

Відшукування й усунення недосконалостей правового регулювання чинної 

системи розподілу й перерозподілу акумульованих грошових коштів у 

фондах стає обов’язковим критерієм майбутнього розвитку й активізації 

фінансових (як матеріальних, так и процесуальних) правовідносин, щоб 

ефективніше, раціональніше та доцільніше використовувати кошти 

централізованих і децентралізованих фондів державою задля нормального 

виконання своєї фінансової діяльності.  

Існуюча нині зацікавленість науковців до правових феноменів 

процесуально-правового характеру обумовлена необхідністю в довершеній 

системі виконання правових положень та приписів  і пов’язаним із нею 

підвищенням уваги законодавчого процесу щодо правового управління 

організаційними формами здійснення та виконання матеріальних норм і 

правовідносин. Процесуально-правові положення законодавства мають 

організувати фінансову діяльність таким чином, щоб можливо було 

забезпечити виконання поставлених завдань, зокрема завдань ОВС України, 

на чолі з МВС,до основних з яких відносять такі: 

1) охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидія злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також 

надання поліцейських послуг; 
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2) захист державного кордону та охорони суверенних прав України в її 

виключній (морській) економічній зоні; 

3) цивільний захист, захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідація надзвичайних ситуацій, 

рятувальна справа, гасіння пожеж, пожежна та техногенна безпека, 

діяльність аварійно-рятувальних служб тощо; 

4) міграція (імміграція та еміграція), у тому числі протидія нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянство, реєстрація фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів [158, п. 3].  

Однією з функцій МВС 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 [158] МВС організовує планово-фінансову роботу в апараті 

МВС України, інших органах внутрішніх справ, 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. Підрозділи ОВС, що 

підлягають підпорядкуванню та координуються через відповідного 

головного розпорядника, являють собою розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня (мікрорівень). Зрозуміло, що видатки МВС, навпаки, 

функціонують на макрорівні. Враховуючи сказане, визначаємо, що 

фінансами МВС постають децентралізовані фінанси, що разом з іншими 

коштами невиробничих сфер діяльності забезпечують нормальне 

функціонування країни [234, с. 52-53].  

Взагалі наявною проблемою та незручністю правового регулювання 

питання фінансово-процесуальних відносин є відсутність кодифікованого 

законодавчого акта щодо фінансового права – Фінансового кодексу чи 

іншого спеціального нормативно-правового акта з приводу фінансів у 

цілому.  

Адже існуючі нині Бюджетний та Податковий кодекси України є лише 
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частиною правового регулювання фінансово-процесуальних правовідносин. 

Сукупна кількість та маса законів у скупченні підзаконних нормативно-

правових актів, що приймаються і діють в Україні, є зовсім невеликою. З 

цього бачимо, що в українському законодавстві значну позицію посідають 

підзаконні нормативно-правові акти. Розуміючи та проаналізувавши це, 

можна запропонувати введення й запровадження особливої, спеціалізованої 

нормотворчої експертизи щодо проектування підзаконних нормативно-

правових актів у галузі фінансового права та процесу, а додатково й тих, що 

напряму чи непрямо, побічно можуть позначатися на становищі 

функціонування державної фінансової та податкової конструкцій задля 

запобігання негативним наслідкам, що стосуються безпосередньо них.  

Науковець О. М. Горбунова визначила спосіб вирішення зазначеної 

проблеми у монографії «Фінансове право і фінансовий моніторинг…» [29], 

внесши пропозицію прийняти основний закон «Про фінанси». У рецензії на 

монографію О. Горбунової Ю. О. Крохіна [98]зазначає, що ідея закону «Про 

фінанси» видається досить продуманою для впровадження її законодавцем. 

Такий закон має бути доктринальним –  не мати норм прямої дії (хоча така 

імовірність також не виключається). У законі потрібно зафіксувати загальні 

засади роботи фінансово-правової системи взагалі та окремих її інститутів. 

Необхідно наголосити, що при цьому мають бути чітко підготовлені, 

досліджені і створені рекомендації з приводу змісту Загальної та Особливої 

частин майбутнього закону.  

У свою чергу, С. В. Запольський [51, с. 32] вважає, що запропонований 

підсумковий документ потрібно брати як базу задля систематизації 

фінансового права. Цей закон має стати завершенням виниклої процедури.  

Наступною нагальною проблемою є досить невисока якість (під якою 

розуміють здатність закону чітко відобразити у своїх положеннях 

особливість встановлених ним відносин, а також здатність упорядкувати 

правовідносини, передбачаючи незаконні соціальні дії суб’єктів 

правовідносин)та низька стійкість багатьох законів, занизький рівень 

наукової обґрунтованості з приводу їхнього змісту, брак відповідного, 
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доцільного порядку підрахунку та застосування суспільної позиції з приводу 

норм чинного законодавства. Наприклад, з причини політичної опозиції у 

парламенті України майже завжди приймаються закони України про 

державний бюджет на відповідний рік. Звернути увагу на нинішньому, 

кризовому моменті еволюції нашої держави потрібно на вдосконалення 

законотворчої діяльності.  

Ознакою та символом якості законодавства країни має бути рівноцінне, 

відповідне тлумачення різноманітними державними чи просто 

правозастосовними органами даного законодавства, беручи основу зміст 

правових положень.  

У фінансово-правовому аспекті потрібно виходити з того, що «закон 

має базуватися тільки на об’єктивних потребах суспільного розвитку, 

відображати науково обґрунтовані цілі та засоби їх досягнення, висунуті цим 

розвитком, виходити з пріоритету загальнолюдських цінностей і, разом з тим, 

враховувати рівень правосвідомості та правової психології суспільства, 

максимально використовувати можливості законодавчої техніки» [125, с. 15].  

Нинішня система законодавчої бази України у межах фінансового 

права потребує істотних змін. Таке перетворення має статися і щодо системи 

фінансового законодавства, і щодо його змісту. Загальновідомо, що наразі 

фінансова система законів та інших нормативно-правових актів містить у 

собі певний ланцюг нормативно-процесуальних положень. Важливість норм 

фінансового процесу базується на їх приписах. Нормативно-процесуальні 

положення регулюють: 

1) спосіб, процес набуття, реєстрації, виконання, охорону й 

поновлення прав, які встановлені у матеріально-правових нормах; 

2) процедуру й логічність дій органів держави й уповноважених  

осіб, які використовують приписи та положення законів; 

3) облік, розпланування, поділ та застосування фінансових ресурсів; 

4) позасудове вирішення конфліктів, що виникають з приводу 

фінансів, тощо [76, с. 434].  

Фінансове регулювання буде ефективним лише за умови, що 
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упорядкованість норм законодавства досягне рівня, за якого стане можливим 

розвиток особливого фінансового правового режиму зв’язку учасників права. 

Не можна виключати тієї можливості, що із плином часу законодавець 

створить Фінансовий процесуальний кодекс у вигляді базового акта, що 

візьме за основу принципи законності у правовідносинах в межах 

фінансового права, захисту державних та суспільних інтересів, укріплення 

фінансової дисципліни зі сторони учасників фінансового процесу. У 

Фінансовому процесуальному кодексі повинно бути також подано 

визначення терміна фінансового правопорушення, наведено їх перелік, 

сформульовано окремі санкції за відповідне фінансове правопорушення. 

Завчасно можна подумати про створення і прийняття закону «Про фінансову 

відповідальність», що буде передувати Фінансовому процесуальному 

кодексу. Наразі вже можна казати про реальне існування фінансової 

відповідальності як одного з видів юридичної відповідальності.  

Задля досягнення результатів потрібно, аби в законодавстві існували 

шляхи якнайкращого вирішення проблеми – у такому випадку необхідно  

використати ту систему, яка задовольнить ситуацію, що зародилася, найліпше. 

Тут стають на допомогу саме процесуальні правові положення та приписи, які 

утворять окремі умови задля виконання матеріальних норм права.  

Формування фінансового законодавства – тривалий та складний процес, 

натомість в Україні він протікає у стані державної нестійкості, напруженості 

соціуму, економічної та фінансової кризи. Проте, незважаючи на складність 

ситуації, правова форма фінансової діяльності має бути відповідною, 

орієнтуватися на виконання законних інтересів держави та суспільства.  

З огляду на викладене у цьому розділі ми дійшли таких висновків: 

1)результати аналізу зарубіжних систем правового забезпечення 

фінансово-бюджетної сфери  дозволяють стверджувати, що в найбільш 

загальному вигляді вони 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 
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управлінських органів і осіб; в) закони про річний бюджет (про 

асигнування); г) закони про спеціальні асигнування, фінансові приписи та 

інструкції; 

2)законодавче забезпечення бюджетно-фінансової діяльності в 

Україні вибудовано за схожою моделлю: 1) Конституція України визначає 

найбільш загальні принципи і положення діяльності в цій сфері; 

2) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI закріплює 

структуру законодавчого регулювання бюджетної галузі, напрями 

фінансової діяльності  та повноваження управлінських органів і осіб; 

3) щорічний закон про Державний бюджет України фіксує поточні доходи й 

видатки, визначає основні напрями й конкретні програми державного 

фінансування; 4) рішення й постанови КМУ, органів виконавчої влади, 

рішення про місцевий бюджет, рішення органів Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування 

призначені регулювати передбачені Бюджетним кодексом конкретні 

бюджетні відносини; 

3)аналіз законодавчої бази контрольно-фінансової діяльності органів 

державної влади дозволяє припустити доцільність їх теоретичного поділення на 

органи загального забезпечення контрольно-фінансової діяльності та органи 

безпосереднього забезпечення зазначеної діяльності. Система органів загального 

забезпечення контрольно-фінансової діяльності, на наш погляд, має включати 

Верховну Раду України – єдиний законодавчий орган, що має право 

затверджувати бюджет держави; Кабінет Міністрів України – вищий орган у 

системі органів виконавчої влади, що розробляє проект бюджету й відповідає за 

реалізацію державної фінансової політики; Президента України як главу 

держави, який наділений правом скасовувати або накладати вето на правові 

акти, що визначають бюджет або зміни до нього; 

4)система органів безпосереднього забезпечення контрольно-

фінансової діяльності держави як в Україні, так і в європейських державах 

включає такі органи: 1) вищий орган державного фінансового контролю 

(рахункова палата), що відповідає за загальний контроль за дохідною та 
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видатковою частинами бюджету; 2) податкове відомство, що здійснює 

контроль за дохідною частиною бюджету; 3) контрольно-ревізійні підрозділи 

в міністерствах і відомствах, до функцій яких належить контроль за 

правильністю витрачання бюджетних коштів; 

5)серед недоліків законодавчих засад діяльності Рахункової палати 

України можна вказати те, що вона позбавлена виконавчих повноважень і не має 

власного процесуального адміністративно-правового механізму для реалізації 

своїх рішень. Вважаємо, що наділення Палати такими повноваженнями й 

розробка відповідного механізму сприятимуть справі захисту державних 

інтересів у контрольно-фінансовій сфері, гарантуючи швидкість, своєчасність і 

відповідність відшкодування спричинених державному бюджету збитків.  

У теоретичному аспекті фінансового права велика кількість уваги 

приділяється матеріальним нормам та положенням фінансових правових 

відносин. З цього випливає вагомий недолік, а як наслідок– і результат у 

вигляді значного затримання у розвитку дослідження питання фінансово-

процесуальних правовідносин. Регулювання цього питання потребує більшої 

участі з боку науковців та вчених.  

Не можна не погодитися із загальновідомим положенням науковців про 

те, що між матеріальними та процесуальними відносинами існує незламне 

поєднання, адже саме через процесуальні правовідносини суб’єктами таких 

відносин відбувається гарантування базових матеріальних прав та обов’язків 

учасникам вищезазначених  правовідносин у сфері фінансової діяльності та 

фінансового права.  

Фінансово-процесуальним правовідносинам притаманні усі загальні 

ознаки правовідносин, але у них є свої, спеціальні ознаки, що зумовлені 

особливостями предмета та методу фінансового правового регулювання. До 

таких можемо віднести таке: їх виникнення, зміна і припинення реалізується 

винятково у сфері фінансової діяльності держави, органів місцевого 

самоврядування; вступаючи у фінансові правовідносини, органи державної 

влади і місцевого самоврядування виступають як носії владних повноважень; 

фінансові правовідносини мають публічно-правовий характер; вищезазначені 
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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 беззаперечними для виконання іншими суб’єктами таких відносин 

(юридичними і фізичними особами).  

Процесуально-правові положення законодавства повинні 

організовувати фінансову діяльність так, аби реалізація поставлених завдань, 

зокрема завдань ОВС України, була реальною.  Згідно з чинним 

законодавством до основних завдань щодо забезпечення формування 

державної політики МВС відносять:  

1) охорону прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також 

надання поліцейських послуг;  

2) захист державного кордону та охорони суверенних прав України в її 

виключній (морській) економічній зоні;  

3) цивільний захист, захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, 

рятувальну справу, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеку, діяльність 

аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічну діяльність;  

4) міграцію (імміграцію та еміграцію), у тому числі протидію 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрацію фізичних осіб, 

біженців та інших визначених законодавством категорій.  

Фінансово-процесуальні правовідносини складають особливий 

механізм правових утворень. Зміна суспільного, політичного, економічного 

життя України обумовила потребу переосмислити велику кількість норм 

законодавства, теоретичних положень, аспектів та вчень, визначила 

необхідність пошуку нових поглядів на процеси та відносини в суспільстві, а 

також, базуючись на них, на розробку сучасних правових форм, систем, 

способів і конкретних вимог регулювання правовідносин.  
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Фінансові відносини мають дуже щільний зв’язок з економічним 

розвитком. Вони становлять важливу передумову міцного державного 

розвитку економіки; з іншої сторони, українське економічне положення 

відображає формування та шляхи стабілізації фінансових правовідносин.  

Фінансові правовідносини є складовою в системі економічних 

правовідносин, які постають типом економічної системи. Наразі, за умови 

деякої трансформації економіки, введення певної кількості чисельних 

реформ й нововведень, трансформуються підходи, пов’язані з 

організаційними моментами, моментами регулювання й планування 

фінансових правовідносин, здійсненням державного контролювання щодо 

ефективності й результативності.  

Проаналізувавши зарубіжне законодавство, можна стверджувати, що 

вдосконалення фінансових правовідносин на даний період часу вимагає 

більш детальної й логічної системи їх введення в життя.  

Правозастосовна діяльність зумовлена тим, що вона пов’язана з 

реалізацією тих чи інших повноважень або правил у примусовому порядку. 

Правова система обумовлює не тільки обов’язковість юридичних норм, а й 

можливість захисту їх приписів шляхом певних заходів державного впливу.  

Таким чином, правове розуміння правозастосування як форми 

державного управління у сфері забезпечення державних інтересів передбачає 

наявність визначених нормами права передумов і закріплює ряд правових 

вимог до суб’єктів застосування права, процедури правозастосовної 

діяльності, до змісту і форми,а також виконання прийнятих рішень.  

Підсумовуючи, зазначимо, що слід створити й встановити: 

1) чіткий механізм нормативно-правового врегулювання фінансових 

процесуальних правовідносин; 

2) посилений контроль за уповноваженими посадовими особами, які 

виконують діяльність у сфері фінансів; 

3) економічні й фінансові реформи, які ознаменувалися б важливими й 

радикальними змінами у такому секторі розвитку суспільства.  

Основні результати дослідження оприлюднені автором [112-114; 116; 117]. 
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Висновки до розділу 3 

 

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 

аcпектів правової дійcноcті.  

Фінансово-процесуальні відносини за участю правоохоронних органів 

західноєвропейських держав розвиваються здебільшого завдяки високому 

ступеню правової культури та загальноприйнятими звичаями у сфері 

політики і права. Важливим було здійснення аналізу всіх процедурних 

аспектів урегулювання податкових справ Великобританії та регулювання 

фінансово-процесуальних правовідносин у Польщі, Франції, Іспанії, Греції, 

Італії, Молдові, США тощо. 

Використання правових положень процесуального характеру як 

споcобу реалізації права надає можливіcтьпримуcового впливу на поведінку 

суб’єктів фінанcово-правовогопроцеcу. Використання процеcуальних 

правових положень фінанcового права допомагає забезпечувати реалізацію 

діяльноcті органів Міністерства внутрішніх справ фінанcового характеру за 

вcтановленими 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. 
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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. 

Існуєкомплекc проблем фінанcово-правовогопроцеcу, 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 заходів.  

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.  
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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 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-
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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 
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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.  

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 
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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 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; 
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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 
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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, 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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