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МВС ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

На підставі думок науковців слід виокремити основні характерні ознаки бюджетних 
правовідносин які створюють умови для реалізації необхідної та можливої поведінки МВС, 
як учасника бюджетного процесу і суб’єкта бюджетних правовідносин. До них належать:  

– соціальний, двосторонній (і більше) зв’язок між державою та суб’єктами бюджетного 
процесу, який виникає на підставі фінансово-правових норм і відповідно, відносини завжди 
виникають, змінюються та припиняються лише на підставі нормативно – правового акта; 

– зв’язок проявляється через суб’єктивні права и�  обов’язки сторін;  
– вольові відносини, оскільки одна сторона (владний орган) завжди наділена владними 

повноваженнями; 
– відносини завжди пов’язані з публічними коштами;  
– охорона цих відносин з боку держави;  
– відносини виникають з публічної фінансової діяльності та мають грошовий характер;  
– усім бюджетним правовідносинам властивий владно-майновий характер (або 

державно-владний майновий (грошовий) характер); 
– відносини мають розподільчий характер, що закладено вже у функціях фінансів, 

передусім, у функції створення грошових фондів і спрямування цих фондів коштів на 
задоволення потреб суспільства;  

– характеризуються, як планові та інші ознаки [1, с. 123]. Ці ознаки характеризують коло 
повноважень суб’єкта бюджетних правовідносин. 

Таким чином, можемо стверджувати, що МВС є суб’єктом бюджетних правовідносин, а 
саме врегульованих нормами бюджетного права фінансових відносин, учасники яких 
виступають носіями юридичних прав і обов’язків та реалізують нормативні акти щодо 
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, які містяться у бюджетах, що 
складають бюджетну систему України з метою виконання покладених на них функцій.  

Бюджетна діяльність здійснюється на основі безперервних відносин з державою, у 
процесі яких МВС виконує волю держави у межах, встановлених нею.  

Органи МВС виступають органами державної влади, адже вони діють від імені держави 
та наділені правом застосовувати заходи державного примусу. Проте проблема чіткого 
визначення повноважень суб’єктів бюджетних правовідносин, складовою яких є органи 
внутрішніх справ, через призму реалізації владних повноважень виявляється вельми 
непростим завданням. Для розуміння сутності цієї проблеми при багаторівневій системі 
влади доцільно зробити таке припущення: тільки ті органи влади можна розглядати 
органами влади певного рівня, котрі утримуються (фінансуються) цією владою.  

Одним із головним елементів при визначенні правового статусу МВС, як суб’єкта 
бюджетних правовідносин можна виокремити таку категорію як «юридична особа». Аналіз 
нормативно-правових актів, що регламентують діяльність структурних підрозділів 
Міністерства внутрішніх справ свідчить, що всі вони є юридичними особами, тобто з 
моменту заснування (створення) набувають цивільної правосуб’єктності. Теоретичні 
розробки щодо розуміння юридичної особи у вітчизняній юридичній науці переважно 
базувалося на врахуванні вимог цивільного права і пристосовувалися до потреб цієї галузі. 
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На жаль, Цивільний кодекс України (на відміну від цивільних кодексів інших держав) не 
містить чіткого визначення поняття «юридична особа». Натомість, у ст. 80 ЦК України, яка 
має назву «Поняття юридичноı̈ особи», вказується лише на деякі характерні ознаки цього 
поняття. Тут зазначено: «Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у 
встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і 
дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді» [2].  

При визначенні статусу Міністерства внутрішніх справ як суб’єкта бюджетних 
правовідносин, на нашу думку, треба врахувати модифікацію вертикалі бюджетних 
відносин, що є логічним продовженням визначеного на конституційному рівні 
розмежування повноважень між різними рівнями державної влади. Сьогодні істотний вплив 
на участь МВС у бюджетних, адміністративних і господарських правовідносинах справляє 
той факт, що держава не може забезпечити повноцінне і всебічне фінансування органів МВС, 
останнім надано право вишукувати додаткові джерела фінансового та іншого ресурсного 
забезпечення. Проте, з боку спеціальних держаних органів постійно зростає контроль, а 
наявність великого числа колізій чинного законодавства у цій сфері, є наслідком 
недосконалості і породжує низку проблем, які потребують подальшого законодавчого 
врегулювання.  

МВС, як суб’єкт бюджетних правовідносин виступає учасником бюджетного процесу, 
носієм юридичних прав і обов’язків щодо формування, розподілу та використання 
фінансових ресурсів, які містяться у бюджетах. Вказані ознаки МВС, як юридичної особи, 
вказують на реалізацію специфічного правового статусу, оскільки характеризуються 
наступними ознаками: 

1) форма власності – Міністерство внутрішніх справ державна юридична особа, 
діяльність якої ґрунтується на державній формі власності;  

2) мета створення і діяльності – некомерційна юридична особа;  
3) вид фінансування – бюджетна юридична особа; 
4) виконувані функції – непідприємницька юридична особа, тобто така, що не має на 

меті здійснення господарської діяльності, не має виробничих завдань;  
5) ставлення засновників до майна – Міністерство внутрішніх справ юридична особа, 

засновник якої має право власності на її майно;  
6) кількість засновників – унітарна юридична особа (така, що виникає внаслідок 

волевиявлення одного власника);  
7) порядок створення – публічна юридична особа, тобто така, що створена для виконання 

функцій публічної влади – управління, забезпечення публічного правопорядку тощо;  
8) організаційно-правова форма – за цією ознакою Міністерство внутрішніх справ є 

установою.  
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА НЕЦІЛЬОВЕ 
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

В умовах ринкових відносин, враховуючи обмеженість бюджетних ресурсів, питання 
забезпечення цільового використання бюджетних ресурсів в Україні є досить актуальним. 
За нецільове використання бюджетних коштів законодавством передбачено цивільну, 


