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„ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ” ЯК БАЗОВА
ФІНАНСОВО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Враховуючи
категорій,

діалектичний

процес

розвитку

фінансова діяльність трактувалася

будь-яких

по-різному,

наукових

залежно

від

особливостей того чи іншого періоду. Фінансова діяльність є порівняно
новою категорією, яка не зустрічається ні в роботах із фінансового права
царської Росії, ні
підручниках

з

дореволюційних
В. О. Лебедева,

в зарубіжних виданнях, ні в перших радянських

фінансового
учених
Д. Д. Львова,

права

(1940,

1946

М. М. Алексєєнка,
1.1. Янжула,

p.).

Але

у

роботах

C. І. Іловайського,

I. X. Озерова,

які

займалися

вивченням фінансів, йшлося про „финансовое (государственное) хозяйство” .
Проаналізувавши праці цих

учених,

тлумачення поняття

фінансового

(державного) господарства, запропоновані ними, багато учених

сьогодні

сприймають їх як тотожні визначенню фінансової діяльності держави.
Необхідно також зазначити, що у свій час 1.1. Янжул [1, с. 13] відносив до
сфери фінансового права тільки державні доходи, тобто те, що нині
називається

процесом

формування

державних

грошових

фондів.

1.1. Патлаєвський [2, с. 24-78] додав ще і витрати, але тільки ті, що
здійснювалися по лінії „державний бюджет -

міністерство, одержувач
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бюджетних асигнувань”. Деякі дані про фінанси ми знаходимо у Фоми
Аквінського (XIII століття). „Повільний розвиток фінансового господарства,
- писав I. X. Озеров, — також не сприяв розвиткові фінансової науки, і
розвиток останньої навряд чи можна визначити раніше, ніж XV століттям”.
„З розвитком науки три народи, - говорив Лоренц Штейн, - розділили між
собою наукові розробки з фінансового права: Німеччина працювала над
податками, Франція - над державним балансом і джерелами податку, а в
Англії розроблялося питання про закономірності фінансового ладу” [3, с. 70].
Уперше поняття „фінансова діяльність радянської держави” фігурує в
навчальному посібнику М. А. Гурвича «Советское финансовое право» 1954
року. На думку М. А. Гурвича категорія „фінансова діяльність держави ”
охоплює два види дій: мобілізація грошових ресурсів і їх розподіл. Подібну
думку

мали

С. С. Алексеев,

В. І. Лісовський,

В. К. Райхер.

Пізніше

Ю. А. Ровинський у своїй праці «Основные вопросы теории советского
финансового права» (1960 р.) запропонував категорію „фінансова діяльність
держави” охоплювати трьома видами дій: мобілізація грошових ресурсів, їх
розподіл і використання. На його думку, дана категорія, яка у країнах з
ринковою економікою розмежувала державні фінанси від приватних і
означала управління першими, у радянській науці фінансового права
увібрала у себе тоталітарне керівництво усіма фінансами з боку держави. На
нашу думку, ця категорія виражала економічну діяльність, яка реально
існувала у той період. Фінансова діяльність спонукає до створення празових
можливостей функціонування фінансової системи і виникнення багатьох
організаційних,
правовідносин,

інформаційних,
що

забезпечують

матеріальних,
формування,

і

розподіл,

процесуальних
перерозподіл

грошових фондів.
У підручнику за редакцією В. В. Безчеревних, С. Д. Ципкіна „Советское
финансовое право” (1983 p.), зустрічаємо визначення фінансової діяльності
Радянської держави як процесу планового збору, розподілу і використання
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грошових коштів, за допомогою яких забезпечується практичне здійснення
завдань і функцій Радянської держави. Автори, аналізуючи склад фінансової
системи держави, чітко розмежовував мобілізацію, розподіл (перерозподіл) і
використання фондів коштів і вважав, що держава, здійснюючи фінансову
діяльність: а) створює фонди коштів за рахунок доходів від господарювання
шляхом встановлення обов’язкових платежів для юридичних і фізичних осіб,
„податкових і неподаткових платежів”; б) розподіляє фонди коштів за
передбаченими

цілями

в) використовує

їх,

тим

(наприклад,
самим

між

секторами

задовольняючи

виробництва);

потреби

держави

й

суспільства.
Велику увагу дослідженню цього питання було приділено у роботах
українських учених Воронової Л. К., Кучерявенка М.П., Латковської Т.А.,
Лукашева O.A., Орлюк О. П., Пацурківського П. C., Пришви Н.Ю., Савченко
Л.А., Чернадчука В.Д., Лкимчук Н.Я. та ін. Більшість авторів визначають
фінансову діяльність держави як здійснення нею функцій щодо планомірного
утворення, розподілу і використання грошових фондів (фінансових ресурсів)
з метою реалізації завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення
виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування.
На

думку

ж

Д. В. Вінницького [4, с. 70-72],

поняття

„фінансова

діяльність” не може розглядатися як базова фінансово-правова категорія. На
його думку, з юридичного погляду, воно має значення тільки настільки,
наскільки воно визначається правом дій указаних суб’єктів, здійснення яких
забезпечується юридичними правами і обов’язками тих осіб, чиї інтереси
вона може забезпечити. Тому поняття фінансової діяльності держави завжди
виступає

як

підпорядковане

категорії

фінансових

правовідносин,

характеризуючи зміст дій одного із його учасників. Таким чином, категорія
фінансової діяльності набуває наукової цінності для правової науки тільки
щодо дослідження реальної поведінки учасників правовідносин з їх правами і
обов’язками.
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На нашу думку, подібне твердження є помилковим щодо змісту
фінансової діяльності і тієї ролі, яку виконує держава у процесі її здійснення.
Здійснюючи фінансову діяльність, держава виступає одночасно як політично
владний суб’єкт, уповноважений регулювати певні суспільні відносини (у
даному випадку, відносини щодо збору, розподілу і використання грошових
фондів коштів) і як безпосередній суб’єкт цих відносин, у яких, видаючи
правові норми, наділяє себе певними правами й обов’язками. Прийняття
державою фінансово-правових актів, що регулюють економічні фінансові
відносини, у фінансово-правовій науці розглядається як одна із форм
фінансової діяльності держави.
Неодноразово зазначали науковці, що фінансова діяльність держави
вичерпана сферою відносин, суб’єктом яких виступає держава у цілому і які
пов’язані із бюджетом. Але у даному випадку фінансова діяльність держави
зводиться до її тільки бюджетної діяльності і при цьому виключається
діяльність
коштів).

державних
Деякі

підприємств

вчені,

(децентралізовані

визначаючи

фінансову

фонди

грошових

діяльність

держави,

підкреслюють необхідність диференціювати фонди грошових коштів на
централізовані і децентралізовані. Підтримуємо думку А. І. Худякова [5,
с. 34] про те, що зводити фінансову діяльність тільки до бюджету є
помилкою, як з погляду її обсягу так і з огляду права державної властивості.
J1. К. Воронова зазначала [6, с. 21], що фінансова діяльність держави це

заснований

на

нормах

права

планомірний

процес

управління

централізованими і децентралізованими фондами коштів, необхідними для
здійснення завдань і функцій, поставлених Конституцією України перед
державою, органами місцевого самоврядування та іншими публічними
утвореннями, дозволеними державою. Нині багато науковці акцентують
увагу на процесуальній формі, визначаючи її як процес планомірного
формування,

розподілу

і

використання

державою

і

муніципальними

утвореннями фінансових ресурсів через свої грошові фонди для виконання
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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.
Вважаємо, що усі використані дефініції фінансової діяльності держави
мають суттєвий недолік - відсутність законодавчого визначення фінансової
діяльності держави. У зв’язку з цим пропонуємо прийняти Закон України
„Про публічні фінанси”, у якому буде чітко визначено, що таке фінансова
діяльність держави та органів місцевого самоврядування, загальні принципи
регулювання публічних фінансів, принципи та порядок виконання закону про
державний бюджет, порядок випуску цінних паперів і залучення кредитів,
правове регулювання позикових потреб держаного бюджету та ін.
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