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Постановка проблеми. Наразі потребують подальшого дослідження ланки фінансової системи України, що ство-
рюють інститути та підгалузі фінансового права, враховуючи їх призначення в системі матеріального виробництва, а 
саме формування публічних фінансових ресурсів, розподіл та використання на рівні держави та регіонів. В межах їх 
аналізу набувають нового значення ринкові умови господарювання, що склалися, зокрема, оновлення правових за-
сад регулювання фінансово-правових інститутів і уточнення їх сутності. Чинна концепція фінансово-правових відно-
син потребує сучасних підходів до правових форм фінансової діяльності держави та відносин, що формуються у 
процесі цієї діяльності. Тому на підставі прикладів, що характеризують суттєві зміни господарювання і стосуються 
фінансового законодавства та всіх ланок фінансової системи країни, нагальною є потреба оновлення складових нау-
ки фінансового права. Використані методи – логіко-семантичний при дослідженні поняття та складових елементів 
фінансової системи країни та фінансово-правової науки. Структурно-логічний – при аналізі особливостей правового 
регулювання фінансових відносин. Діалектичний при розгляді сучасних аспектів фінансової діяльності держави, їх 
впливу на побудову фінансово-правових категорій, інститутів та підгалузей та встановленні критерію їх систематиза-
ції. З використанням формально-юридичного методу наукового пізнання визначені завдання розвитку фінансово-
правової науки. Метою роботи є визначення на підставі аналізу сучасних реалій у фінансових відносинах актуаль-
ного критерію систематизації складових науки фінансового права та оновлення завдань її подальшого розвитку. Ре-
зультат. Пропонується в якості системо-утворюючої категорії складових структури фінансово-правової науки визна-
чити сучасний правовий інститут, а саме – фінансову діяльність держави, складові якого потребують оновлення на 
всіх рівнях державного регулювання господарських відносин. Доведено, що враховуючи важливість правового за-
безпечення руху публічних фінансових ресурсів, систему науки фінансового права можливо упорядкувати з ланок, 
що складають загальну та особливу частину фінансового права і формуються відповідно з загальних положень фі-
нансово-правової теорії та з категорій, інститутів та підгалузей, які систематизовані за напрямами фінансової діяль-
ності держави. Висновки. Сформульовані основні завдання, які потрібно вирішити для побудови сучасної системи 
науки фінансового права та забезпечення якісного фінансово-правового регулювання господарських відносин: удо-
сконалення фінансового законодавства, визначення сутності існуючих елементів фінансової системи держави, які не 
урегульовані фінансово-правовими нормами, введення в науковий обіг нових правових категорій та інститутів, усу-
нення пробілів у чинному фінансовому законодавстві та у наукових публікаціях. 

Ключові слова: фінансова система; фінансово-правова наука, інститути фінансового права 
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Problem statement. The author has researched the links of the financial system of Ukraine, which create institutions and 
sub-branches of financial law, taking into account their purpose within the system of material production, namely the for-
mation of public financial resources, distribution and use at the level of the state and regions. The market conditions of 
economy management have been analyzed, which is the basis for proving the need of updating the legal principles of finan-
cial and legal institutions’ regulation and clarifying their essence. It has been found out that the concept of financial and legal 
relations requires modern approaches to the legal forms of the state’s financial activity and relations that are formed in the 
process of these activities. Based on the examples that characterize significant changes in the economy management and 
affect the financial legislation and all parts of the financial system of the country, the author has proved the need to update 
the components of the science of financial law. The used methods are logical and semantic while studying the concept and 
components of the financial system of the country and financial and legal science. Structural and logical – was used in the 
analysis of specific features of legal regulation of financial relations. Dialectical was used in considering modern aspects of 
financial activity of the country, their influence on the construction of financial and legal categories, institutions and sub-
branches and establishing the criterion for their systematization. The tasks of the development of financial and legal science 
were determined while using the formal and legal method of scientific cognition. The purpose of this paper is to determine 
the actual criterion for systematizing the components of the science of financial law and updating the tasks of its further de-
velopment on the basis of the analysis of current realities within financial relations. Results. The author has offered to define 
a modern legal institute as the system-forming category of the components of the structure of financial and legal science, 
namely – financial activity of the state, the components of which need updating at all levels of state regulation of economic 
relations. It has been proved that considering the importance of legal provision for the circulation of public financial re-
sources, the system of the science of financial law can be ordered from the links that make up the general and special parts 
of the financial law and are formed in accordance with the general provisions of the financial law theory and from the catego-
ries, institutions and sub-branches, which are organized according to the directions of the state’s financial activity. Conclu-
sions. The author has formulated the main tasks to be solved for the construction of the modern system of the science of fi-
nancial law and for the provision of high-quality financial and legal regulation of economic relations: improvement of financial 
legislation, determination of the essence of existing elements of the financial system of the state, which are not regulated by 
financial and legal norms, introduction of new legal categories and institutions into scientific circulation, elimination of gaps in 
the current financial legislation and in scientific publications. 

Key words: financial system; financial and legal science, institutions of financial law 
 

Постановка проблеми 

В сучасному реформуванні фінансової сис-
теми України, перебудови бюджетної системи 
та намагань уряду створити податкові умови, які 
сприяють розвитку економіки, виникає потреба 
оновлення фінансово-правових відносин. Наука 
фінансового права вивчає фінансово-правові 
категорії, розвиває їх та сприяє удосконаленню 
фінансово-правових норм, спрямовує розвиток 
фінансового законодавства на удосконалення 
правового регулювання фінансової діяльності 
держави, органів місцевого самоврядування та 
всіх публічних утворень. Цілком слушним є ви-
сновок Л.К. Воронової: "zякщо фінансове пра-
во як галузь права матеріалізується у фінансо-
во-правових принципах, нормах, методах, то 
наука фінансового права матеріалізується в 
монографіях, статтях, навчальних посібниках, 
підручниках з фінансового права" [1, с.58].  

В останніх публікаціях відмічається, що пе-
ред наукою фінансового права постали нові за-
вдання, пов'язані з появою нових видів суспіль-
них відносин, які регулюються фінансовим 
правом та пошуком критерію систематизації 
взаємопов'язаних за предметною ознакою пра-

вових інститутів [2, с.16; 3, с.117]. Визначається 
потреба удосконалення предмета науки фінан-
сового права і наголошується на розвитку голо-
вних функцій, а саме: аналітичної, критичної, 
конструктивної та прогностичної [4, с.46]. О. Ем-
ре Ергунгор (O. Emre Ergungor, 2008) вказує на 
нелінійну (умовну) залежність між вдало побу-
дованою структурою фінансової системи та 
економічним зростанням в країні [5, с.292]. От-
же, нам вбачається важливим орієнтуватися на 
розвиток інтегральної (системо-утворюючої) та 
організаційно-практичної функції фінансово-
правової науки, удосконалення фінансового за-
конодавства, визначення не урегульованих фі-
нансово-правовими нормами існуючих явищ, 
введення нових правових категорій та інститу-
тів, усунення прогалин у чинному законодавстві 
та у наукових публікаціях.  

Наприклад, традиційним при вивчені фінан-
сового права є розгляд фінансової системи, яка 
складається з різних грошових фондів, що є 
предметом правового регулювання. Так, М.Г. Во-
лощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул пропонують 
у складі фінансової системи визначити бюджет-
ну систему, державні позабюджетні фонди,  
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фінанси суб'єктів господарювання, фінанси 
обов'язкового державного страхування, кредит 
(державний, місцевий та банківський) [6, с.7]. 
Але, при всій різноманітності підходів до визна-
чення складу фінансової системи країни і дис-
кусійної суті цього питання, дивує відсутність 
таких ланок, як місцеві фінанси та інші децент-
ралізовані фінансові ресурси. Враховуючи бур-
хливий розвиток фінансів об'єднаних територіа-
льних громад в сучасній Україні, особливого 
значення набуває формування, розподіл і вико-
ристання публічних фінансових ресурсів на рівні 
регіонів. Також, сучасні дослідження складу фі-
нансової системи країни характеризують науко-
ві новели, які враховують евроінтеграційні та 
глобалізаційні процеси, появи таких реалій, як 
партиципаторний бюджет (бюджет громадських 
ініціатив), фінанси суб'єктів господарювання, 
бюджетні позички, квазіфіскальні операції, елек-
тронне страхування, глобальні фінансові сис-
теми, електронні гроші, блок-чайні тощо. Доці-
льно визначити, що впровадження електронних 
грошей та пов'язаних із ними операцій окреслює 
нові умови правового регулювання фінансових 
відносин, фінансового контролю та відповідаль-
ності за порушення фінансового законодавства. 
Борко А. (Borko A., 2019) із співавторами звер-
тають увагу на фінансові втрати держави та су-
б'єктів господарювання в наслідок кіберзлочин-
ності та визначають правові засади боротьби з 
цим явищем, зокрема, зі злочинами у фінансо-
вій системі [7, с.3]. 

Так, П. Франкевич надає сучасне визначення 
поняття "фінансова система України" як сукуп-
ність суспільних відносин, що виникають із при-
воду управління та розподілу фондів коштів в 
середині країни, які утворюють окремі фінансові 
інститути та ланки фінансової системи, а також 
пов'язаних із ними суспільних відносин, джере-
лом виникнення яких є діяльність управлінсько-
го апарату – державних органів, що безпосере-
дньо керують фінансовою системою держави [8, 
с.12]. При дискусійності наданого визначення, 
взаємозв'язок фінансової системи та системи 
фінансового права обумовлюють евристичну, 
нормативно-регулюючу та прикладну функції 
науки фінансового права та вимагають побудо-
ви її сучасної системи. Вчені одностайні з того, 
що в основі системи науки галузі права покла-
дається система самої галузі. 

В свою чергу, М.І. Соф'їн наголошує, що сис-
тема фінансового законодавства повинна врахо-
вувати сучасні реалії, зокрема, питання реаліза-
ції фіскальної політики в умовах євроінтеграції, 

як важливої гарантії здійснення такої діяльності 
та створення правового поля для розвитку кон-
кретних правовідносин [9, с.7]. Зокрема,  
Л.В. Трофимова пропонує розглядати фінансо-
ву політику як підсистему науки фінансового 
права [10, с.147].  

Отже, догматичні знання про існуючи еконо-
мічні відносини складають фундамент вивчення 
фінансово-правових норм і категорій, а система 
науки фінансового права повинна віддзеркалю-
вати сучасні реалії руху публічних фінансових 
ресурсів. Так, Л.К. Воронова зазначала, що до 
основних особливостей науки фінансового пра-
ва належить цілісна система елементів, ви-
вчення яких сприяє виявленню взаємозв'язків 
між ланками цієї системи та аналіз їх структури 
[11, с.526]. Постає питання про складові сучас-
ної системи фінансово-правової науки, їх ціліс-
ність та практичне призначення. 

Таким чином, сьогодні наука фінансового 
права упорядковує фінансову систему країни, 
інтегрує фінансове законодавство, а система 
науки фінансового права націлена відображати, 
але не дзеркально, систему фінансово-правової 
галузі та враховувати особливості розвитку фі-
нансової системи країни, що потребує її сучас-
ної систематизації, а також виконання нових 
завдань, які постають перед наукою фінансово-
го права. 

Звідси, метою статті є визначення на підставі 
аналізу сучасних реалії у фінансових відносинах 
актуального критерію систематизації складових 
науки фінансового права. Її новизна полягає в 
формуванні завдань розвитку нових фінансово-
правових інститутів та категорій, які відобража-
ють сучасний стан фінансово-правових відно-
син. Завданням статті є визначення складових 
науки фінансового права як в межах традицій-
них поглядів, так і в умовах розвитку сучасних 
господарських відносин. 

Складові науки фінансового права:  
традиційні погляди 

Розвиток науки фінансового права пов'яза-
ний з розвитком суспільних відносин, що вини-
кають у процесі формування, розподілу, вико-
ристання публічних фондів як на рівні держави, 
так і регіонів, та їх контролю для виконання 
державою власних функцій та завдань. У фі-
нансовій діяльності держави та органів місцево-
го самоврядування постійно виникають нові фі-
нансові відносини, які пов'язані з розвитком 
сучасного матеріального виробництва, ринкових 
умов господарювання та міжнародних зв'язків. 
Цілком слушним є висновок С.І. Іловайського, 
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що наука фінансового права "відповідає на пи-
тання, яким є фінансове господарство держави 
в дійсності" [12, с.2]. З цих позицій наука фінан-
сового права вивчає та систематизує знання 
про дану галузь права та відображає зміни у 
суспільних відносинах, що складають об'єкт пі-
знання. Як і будь-яка інша наука, фінансово-
правова, охоплює об'єкт вивчення та накопи-
чення знань, спираючись на напрацювання, 
практичний досвід і прогнозування напрямів ро-
звитку. Існує думка у дослідників, що система 
науки фінансового права ширше та змістовніше, 
ніж система фінансового права, як галузі права, 
оскільки складається не тільки з підгалузей і 
правових інститутів, але й зі знань про понятій-
ний апарат [13, с.73]. Слід також добавити – й із 
доктрин, концептуально нових теорій, категорій, 
які відображають сучасні зміни в суспільних від-
носинах. Для систематизації наукових знань 
доцільно використовувати систему галузі права, 
яка об'єктивно характеризує сучасний стан фі-
нансових відносин, використовуючи поняття, 
наукові категорії та інститути, які вже склалися у 
фінансовій діяльності. Проте, зміни суспільного 
розвитку впливають і на систему побудови фі-
нансово-правової галузі, і на зміст понятійного 
апарату, що використовується.  

У визначенні системи фінансового права, як 
галузі права традиційним є підхід, згідно якого 
"фінансова система держави як предмет дослі-
дження науки фінансового права складається з 
таких основних інститутів: бюджетна система; 
кредитна система; система обов'язкового дер-
жавного страхування; податкова система; бан-
ківська система; грошова система; спеціальні 
цільові фонди; фінанси державних і комуналь-
них підприємств, установ, організацій" [14, с.49]. 
Існують й інші складові ланки та підходи до 
класифікації того ж навчального матеріалу. 
Наприклад, у підручнику з фінансового права 
за редакцією авторки, система фінансового 
права складається з Загальної та Особливої 
частини. І там позначено, що до Загальної час-
тини фінансового права належать наступні 
правові інститути: 

– зміст, принципи та методи фінансової дія-
льності держави та органів місцевого самовря-
дування; 

– система та статус органів управління фі-
нансовою діяльністю; 

– предмет, метод фінансового права, систе-
ма та джерела; 

– фінансово-правові норми та фінансові пра-
вовідносини; 

– правові засади здійснення фінансового ко-
нтролю; 

– відповідальність за порушення норм фі-
нансового законодавства. 

В свою чергу, в Особливій частині визначені 
такі підгалузі та правові інститути, що охоплю-
ють ланки фінансової системи країни: 

– державні фінанси, які складаються з бю-
джетних та позабюджетних фондів; 

– місцеві фінанси; 
– фінанси підприємств, установ, організацій; 
– інші фінанси, які складаються з відносин 

щодо формування страхових фондів та відносин 
щодо формування кредитних фондів [15, с.17]. 

Відповідно до вказаних ланок фінансової си-
стеми будується структура галузі фінансового 
права, де кожна із ланок фінансової системи 
реалізується на підставі чинного законодавства, 
яке регламентує порядок формування, розподілу 
та використання відповідних фінансових ресур-
сів. Так, підгалузь фінансового права – бюджет-
не право – складається з правових інститутів, 
що визначають сучасні засади формування, ро-
зподілу та використання бюджетних коштів, а 
також проведення бюджетного контролю та 
притягнення до відповідальності за порушення 
бюджетного законодавства.  

Особливості визначення системи фінансово-
правової науки в умовах розвитку сучасних 
господарських відносин 

Важливо встановити сучасний склад відносин, 
що створюють інститути та підгалузі фінансового 
права, враховуючи їх призначення в системі ма-
теріального виробництва, а саме формування 
публічних фінансових ресурсів, розподіл та ви-
користання на рівні держави та регіонів, а також 
фінансовий контроль. Оскільки фінансовий кон-
троль та притягнення до відповідальності за 
порушення фінансового законодавства викорис-
товуються в усіх напрямах фінансової діяльності 
держави, то віднесення правових засад фінан-
сового контролю до Загальної частини фінансо-
вого права є цілком обґрунтованим. Щодо пуб-
лічних фондів грошових коштів, то їх система 
складається з відповідних обсягів фінансових 
ресурсів, які потрібні державі та органам місце-
вого самоврядування для виконання власних 
функцій.  

За завданням діяльності суб'єктів фінансових 
правовідносин у суспільстві доцільно розгляда-
ти ці фонди в динаміці їх формування, розподі-
лу та, використання. З цих позицій формування 
фондів грошових коштів відбувається шляхом 
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обов'язкових (примусових) платежів та інших 
неподаткових платежів, трансфертів, тощо. Ро-
зподіл фінансових ресурсів, які є в розпоряджен-
ні задіяних суб'єктів, відбувається, як шляхом 
фінансування, так і кредитування, а використан-
ня – шляхом організації готівкового та безготів-
кового обігу грошей. Враховуючи правове за-
безпечення цих важливих напрямів фінансової 
діяльності держави та органів місцевого самов-
рядування, формуються відповідні підгалузі та 
правові інститути фінансового права, які склада-
ють систему науки фінансового права, а саме – 
бюджетне право, податкове право, інститут 
державних доходів, інститут державних видат-
ків, інститут державного кредиту, інститут гро-
шового обігу, інститут цінних паперів, валютне 
право та інші. Ринкові умови господарювання 
потребують сучасних правових засад регулю-
вання вказаних інститутів і розгляду їх сутності з 
врахуванням особливостей господарських від-
носин. Суттєві зміни господарювання стосують-
ся всіх ланок системи науки фінансового права, 
проте окремі з них яскраво характеризують не-
обхідність оновлення. 

Наприклад, інститут страхування, як специ-
фічна сфера страхових відносин у фінансовій 
діяльності держави, який охоплює відносини, як 
із добровільного, так і обов'язкового державного 
страхування. Обов'язкове державне страхуван-
ня у зв'язку з реформуванням органів держав-
ного страхування, комерцелізацією ринку стра-
хових послуг та впровадженням таких видів, як 
медичне страхування, Інтернет-страхування та 
інші потребує переогляду правових підстав дія-
льності учасників цих відносин. Прогалини у за-
конодавчому забезпеченні електронного стра-
хування в Україні акцентують Бурлака О. 
(Burlaka О., 2019) із співавторами [16]. Розвиток 
страхової діяльності, як напрям фінансово-
правової діяльності, що складаються в сучасний 
інститут публічного страхування, потребує пе-
реогляду законодавчих підстав регулювання та 
визначення особливостей публічної страхової 
діяльності на відміну від страхових послуг, що 
регламентуються цивільно-правовим законо-
давством. 

Ще одним прикладом може бути інститут 
державних доходів, джерелами формування 
яких визначаються Бюджетним кодексом Украї-
ни власні надходження бюджетних установ, се-
ред яких доходи від здійснення господарської 
діяльності. На цей час фінансування бюджетних 
установ, серед яких школи, лікарні, вузи тощо, 
виключно за рахунок фондів бюджету при його 

стабільному дефіциті, породжує недостатність 
коштів і потребує додаткових грошей, які можна 
отримати за рахунок господарської діяльності. 
Проте, використовувати у повному обсязі для 
розвитку та поширення цієї діяльності не мож-
ливо, оскільки відповідно до п.9. ст.51 Бюджет-
ного кодексу України, тільки 50 % надходжень 
спрямовуються на заходи, що здійснюються за 
рахунок відповідних надходжень [17]. Пробіли у 
бюджетному законодавстві породжують недос-
коналість правового регулювання доходів су-
б'єктів фінансових правовідносин. 

На сьогодні існує гостра потреба досліджен-
ня сутності фінансово-правових норм і фінансо-
во-правових методів, якими держава, органи 
місцевого самоврядування, об'єднані територі-
альні громади, суб'єкти господарювання мобілі-
зують кошти та витрачають їх для фінансування 
потреб громадян. Окремими у фінансовій дія-
льності держави зазначають проблеми встано-
влення правового статусу нових суб'єктів фі-
нансових правовідносин та оновлення діючих, 
тобто, Державної фіскальної служби, Націона-
льного агентства з питань запобігання корупції 
та інших, визначення особливостей владних 
повноважень публічних органів влади та органів 
місцевого самоврядування, серед яких нові 
державні фінансові установи, а також суди та їх 
взаємовідносини з підвладними суб'єктами, до 
яких в сучасних умовах належать громадяни, 
фізичні особи-підприємці, громадські установи 
та інші і складають предмет науки фінансового 
права. Судове рішення в справах про бюджетні, 
податкові правопорушення стає джерелом фі-
нансового права.  

Висновки 

1. Пропонується систему науки фінансового 
права упорядкувати з загальної та особливої 
частин фінансового права, що складаються з 
загальних положень фінансово-правової теорії 
та з категорій, інститутів і підгалузей, які систе-
матизовані за напрямами фінансової діяльності 
держави.  

2. Правові засади формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів у складі фі-
нансової системи країни – її фінансова діяль-
ність – можуть бути тією універсальною систе-
мно-утворюючою категорією, що характеризує 
сучасний стан фінансово-правового регулю-
вання.  

3. Необхідність розвитку науки фінансового 
права в нових реаліях побудови фінансової сис-
теми країни та Концепція фінансово-правових 
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відносин потребують нових підходів до правових 
форм фінансової діяльності держави та відно-
син, що формуються у процесі цієї діяльності. 
Нагальними щодо сучасної системи науки фі-
нансового права є: 

– визначити особливості фінансово-пра-
вових відносин, пов'язаних із рухом публічних 
фінансових ресурсів, що складають фінансову 
систему країни на макро- та мікрорівнях госпо-
дарювання;  

– провести правовий аналіз нових явищ, що 
характеризують діяльність держави та інших 
суб'єктів з приводу формування, розподілу та 
використання публічних фінансових ресурсів на 
рівні держави та регіонів; 

– привести у відповідність реаліям чинне фі-
нансове законодавство; 

– оновити сутність фінансово-правових кате-
горій фінансово-правової науки;  

– узагальнити світовий досвід правого регу-
лювання фінансової діяльності та їх імплемен-
тацію в законодавство України. 

Конфлікт інтересів 

Автор статі повідомляє про відсутність будь 
якого конфлікту інтересів 

Вираз вдячності 

Дослідження не отримало будь-якої фінансо-
вої підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб. 
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