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суспільства, утворюють макросередовище, в межах якого здійсню-
ється правове регулювання. Серед них, як правило, виділяють: еко-
номічні, політичні, соціальні, ідеологічні та інші фактори й умови, що 
мають об’єктивний характер, наявність яких забезпечує додержання 
законності та існування правопорядку. Крім того, до переліку зага-
льних гарантій-передумов слід включити організаційні та правові 
гарантії. Саме частиною правових гарантій виступатимуть спеціальні 
(юридичні) гарантії діяльності органів публічної адміністрації у сфе-
рі земельних відносин на основі принципу законності.  
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БЮДЖЕТНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ 
ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

Процес наповнення системи права новими правовими утворен-
нями отримав додаткових імпульсів після набуття Україною незале-
жності. В результаті цього почали активно, принаймні на теоретич-
ному рівні, розвиватися такі невідомі раніше галузі права, як 
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інвестиційне право поліцейське (міліцейське) право, спортивне пра-
во, муніципальне право тощо[1, с. 27]. На підставі аналізу зазначених 
тенденцій можна стверджувати, що вони мають цілком природний 
характер, оскільки ускладнення суспільних відносин, виділення їх 
нових видів обумовлює необхідність подальшої диференціації права. 

Однак наведене не означає, що диференціація права має відбу-
ватися в хаотичному порядку. Цього ніяк не можна допустити, оскі-
льки рівень реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів 
учасників суспільних відносин багато в чому залежить від того, чи є 
виділеною в окрему групу (підгалузь, галузь) певна сукупність пра-
вових норм. У даному випадку мова йде про те, що виділення підга-
лузі або галузі права в межах системи права зумовлює виникнення 
відповідних навчальних дисциплін, нові напрямки наукових пошуків, 
подальшу спеціалізацію юристів, а також активізацію робіт зі систе-
матизації правових актів.  

Фінансові інтереси об’єктивуються та знаходять зовнішнє вира-
ження, відповідно, у приватній та публічній діяльності. Перша засно-
вана на власному інтересі особи, свободі його волі, виборі цілі, засо-
бів її досягнення, результату та процесу здійснення. Іншими 
якостями характеризується публічна діяльність, яка спрямовується 
на організацію вільної діяльності (взаємодії) приватних осіб. Публіч-
на діяльність не є вільною, оскільки вона заснована не на власному 
інтересі публічного органу, не на свободі вибору. Зазначене поло-
ження знайшло чітке закріплення в Конституції України, ст. 19 якої 
проголошує, що органи державної влади та органи місцевого самов-
рядування, їх посадові особи (публічні органи) зобов’язані діяти ли-
ше на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України. Що ж стосується приватних осіб, то 
останні здійснюють свої права за принципом «дозволено все, що 
прямо не заборонено законом». З огляду на викладене, власне, й іс-
нує необхідність у двох принципово різних як за метою, так і за зміс-
том правових утвореннях – приватному (регулює відносини між 
приватними особами, що є юридично рівними суб’єктами права) та 
публічному праві (в його предмет входять засади державного уст-
рою, функціонування держави та її інститутів, інститути громадян-
ського суспільства, система та органи місцевого самоврядування, 
правотворчий та правозастосовний процес, судова система, міжна-
родні відносини [2, с. 74]). З викладеного випливає, що приватне та 
публічне право перебувають у стані постійної диференціації, завдяки 
чому закладається підґрунтя для формування нових інститутів, під-
галузей та галузей, відповідно, приватного та публічного права. Ти-
повим прикладом однієї з таких галузей права є бюджетне право, що 
являє собою один зі складових елементів публічного права.  
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Вивчення сучасної наукової літератури показує, що в більшості 
випадків бюджетне право розглядається як складовий елемент (під-
галузь) фінансового права. Так, наприклад, у підручнику з фінансового 
права, виданого за редакцією Л. К. Воронової, зазначається «… що в 
Особливу частину фінансового права входять розділи, що об’єднують 
фінансово-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері: 
державного бюджету; позабюджетних державних і муніципальних 
фондів…» [3, с. 56]. На думку О. П. Гетманець, предмет бюджетного 
права, як самостійної галузі права, становлять відносини з приводу 
формування, розподілу та використання бюджетних коштів усіх рівнів 
влади, які регулюються нормами права [4]. Деякі науковці висловлю-
ються ще більш категорично, зазначаючи, що про підпорядкований 
характер бюджетного права фінансовому праву можливо говорити 
лише в минулому часі. Сьогодні, на їх погляд, зважаючи на складність 
та об’ємність завдань, які виконуються бюджетним правом, а також 
враховуючи існування особливих правил та закономірностей під час 
складання бюджету, про зазначене правове утворення необхідно го-
ворити виключно як про самостійну галузь права [5]. 

Аналізуючи наведені вище позиції з приводу взаємозв’язку та 
співвіднесення фінансового та бюджетного права, зазначимо, що, на 
наш погляд, найбільш адекватною реаліям сьогодення виглядає 
остання з них, представники якої, нагадаємо, висловлюються за са-
мостійне місце бюджетного права в системі національного, а точні-
ше, публічного права. Постає питання про місце бюджетно-проце-
суальних відносин в системі права, оскільки відповідно до 
Бюджетного кодексу України бюджетний процес розглядається як 
правовий інститут в системі бюджетних відносин.  

Бюджетне-процесуальні відносини регламентуються чинним 
законодавством. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 116 Конституції України, 
Кабінет Міністрів України (суб’єкт публічної адміністрації) має 
окреме завдання, спрямоване на розроблення проекту закону про 
Державний бюджет України і забезпечення виконання затверджено-
го Верховною Радою України Державного бюджету України, подання 
Верховній Раді України звіту про його виконання. Враховуючи поло-
ження ч. 2 ст. 19 Конституції України, можна зауважити, що діяль-
ність Кабінету Міністрів України у названій сфері може здійснювати-
ся лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені нормами 
бюджетного права. Це ж стосується також і інших суб’єктів, які за-
безпечують розроблення та виконання місцевих бюджетів. Інакше 
кажучи, завданням бюджетного права є регулювання окремого на-
прямку діяльності органів публічної адміністрації як суб’єктів бю-
джетного процесу. Принагідно відзначимо, що подібні завдання  
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виконуються також і за рахунок податкового права, страхового пра-
ва, валютного права тощо, тобто тих галузей права, які нині визна-
ються складовими елементами фінансового права. Кожна з цих галу-
зей права, з огляду на те, що усі вони покликані регулювати окремі 
напрямки діяльності публічної адміністрації, є, фактично, самостій-
ною галуззю права. Виходячи з цього, на наш погляд, вони мають 
вивчатися не в межах фінансового права, а в межах відповідних галу-
зевих наук. Що ж стосується фінансового права, то його завдання, як 
ми вважаємо, мають обмежуватися лише тими питаннями, які нині 
містяться в його Загальній частині і закладають, відповідно, загальні 
засади функціонування фінансової системи України (принципи фун-
кціонування фінансової системи, методи та форми здійснення фінан-
сової діяльності, фінансовий контроль тощо).  

Висновок. Отже, підбиваючи підсумки, ще раз наголосимо на 
найбільш принципових актуальних, новітніх моментах, які виплива-
ють із розгляду нами питання про місце бюджетно-процесуальних 
відносин в системі публічного права України. По-перше, бюджетне 
право є складовим елементом публічного права, оскільки в його під-
ґрунтя покладено публічні інтереси. По-друге, бюджетне право є само-
стійною галуззю публічного права, яка складається з системи підгалу-
зей та інститутів, які регулювати діяльність учасників бюджетного 
процесу. По-третє, бюджетне-процесуальне право пов’язано з фінан-
совим правом лише через загальні інститути останнього. По-
четверте, оскільки бюджетно-процесуальне право регулює окремий 
напрямок (сферу) діяльності публічної адміністрації, то структурно 
воно розташоване в системі Особливого адміністративного права. 
Інакше кажучи, правове регулювання бюджетних правовідносин, 
зокрема бюджетно-процесуальних відносин має здійснюватися з 
урахуванням положень інститутів Загального фінансового права та 
Загального адміністративного права.  
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