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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поширеність фінансових відносин та їх особлива зна"

чимість для життя держави й органів місцевого самовря"

дування обумовлюють різноманітність видів джерел

фінансового права. Нормотворча діяльність здійснюєть"

ся на принципах визнання людини найвищою соціальною

цінністю, верховенства права, демократизму, врахуван"

ня громадської думки, наукової обгрунтованості нормот"

ворчих рішень.
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Забезпечення державної фінансової політики повинно бути врегульоване правовими норма�

ми. Держава за допомогою правових норм впливає на відносини з використання, розподілу,

перерозподілу фінансових ресурсів. Нормативно правовими�актами визначається відпові�

дальність за порушення встановленого державою порядку реалізації державної фінансової по�

літики.

У статті проаналізовано Конституцію України, в частині здійснення державної фінансової по�

літики, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, щорічні закони про державний

бюджет; нормативно�правові акти Кабінету Міністрів України, спрямовані на реалізацію фінан�

сової політики. Також у статті досліджено закони: "Про Кабінет Міністрів України", "Про націо�

нальний банк України", "про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в

Україні", "Про центральні органи виконавчої влади", "про Рахункову палату України", "Про дер�

жавну контрольно�ревізійну службу в Україні". Визначено місце державної фінансової політи�

ки у нормативно�правововому полі нашої держави.

Providing state financial policy should be regulated by legal norms. State by means of law affects

the relationship with the use, distribution, redistribution of financial resources. Normative�legal acts

determined liability for violation of the order of the state government financial policy.

In the article the Constitution of Ukraine, as part of state financial policy, the Tax Code of Ukraine,

the Budget Code of Ukraine, the annual state budget law; regulations of the Cabinet of Ministers of

Ukraine to implement financial policies. Also in the article the law "On the Cabinet of Ministers of

Ukraine" and "On the National Bank of Ukraine", "On local state administrations", "On local

government in Ukraine", "On Central Executive Bodies", "On the Accounting Chamber of Ukraine"

"On State Control and Revision Service of Ukraine." The place of state financial policy in the field of

legal and juristic our country.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Ю.М.Тодика у своїй монографії "Тлумачення Консти"

туції і законів України: теорія та практика" було здійсне"

но аналіз Конституції України та окремих законів. Нау"

ковець виділив Конституцію України основним джерелом

національної правової системи. В.Я.Тацій окреслив про"

блеми становлення та розробки сучасного конституціа"

лізму в Україні.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Попри наявні досягнення науковців у дослідженні

даної проблематики актуальним залишається проведен"

ня комплексного аналізу нормативно"правового забез"

печення державної фінансової політики за чинником

людського розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз нормативно"правових актів, які

забезпечують регулювання відносин у сфері забезпечен"

ня державної фінансової політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Найпоширенішою юридичною формою регулювання

фінансових відносин є нормативно"правові акти. Впер"

ше визначення цього поняття було дано в акті Міністер"

ства юстиції України від 25 листопада 2002 р. "Порядок

проведення державної реєстрації нормативно"правових

актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до

Єдиного державного реєстру нормативно"правових

актів", затверджений наказом Міністерства юстиції Ук"

раїни 25 листопада 2002 р. № 915/7203.

Виходячи із офіційного тлумачення, нормативно"пра"

вовий акт, що регулює відносини у сфері фінансової пол"

ітики — це офіційний письмовий документ, прийнятий або

виданий уповноваженим на це органом у визначеній за"

конодавством формі за встановленою процедурою, який

спрямовано на регулювання відносин, пов'язаних з фінан"

совою політикою і містить нормативні приписи (має не

персоніфікований характер, розрахований на багатора"

зове застосування, а також його дія не вичерпується од"

норазовим виконанням).

Право на видання нормативно"правових актів у будь"

якій галузі діяльності держави, їх назва і порядок прий"

няття завжди визначаються Конституцією і чинним зако"

нодавством.

Нормативно"правовими актами, що регулюють дер"

жавну фінансову політику в Україні, є: Конституція Ук"

раїни; Податковий кодекс України; Бюджетний кодекс

України; щорічні закони про державний бюджет; інші за"

кони, які регулюють фінансову політику держави; нор"

мативно"правові акти Кабінету Міністрів України спрямо"

вані на реалізацію фінансової політики; нормативно"пра"

вові акти центральних органів виконавчої влади, що сто"

суються фінансової діяльності; акти органів місцевих рад

та місцевих державних адміністрацій.

Серед правових актів, що регулюють фінансові відно"

сини у будь"якій державі, Конституція займає особливе

місце. Як слушно зауважує Ю.М. Тодика, що Конституція

є винятковим нормативно"правовим актом держави й сус"

пільства, основним законом, основним джерелом націо"

нальної правової системи, а тому вона займає особливе

місце як у системі джерел фінансового права, так і всіх

інших галузей права [1, с. 174]. Отже, саме Конституції

України, яка є Основним Законом держави, підгрунтям

її правової й політичної систем, належить особливе, виз"

начальне місце в усіх сферах життєдіяльності країни.

Конституція України як основний нормативно"право"

вий акт у сфері фінансової політики держави та місцево"

го самоврядування займає верховне місце в системі дже"

рел фінансового права. Це обумовлюється її установчим

характером та прямою дією її норм (ст. 8). Вона регулює

найбільш значущі, фундаментальні суспільні відносини.

Застосування конституційних положень можливо без

додаткової їх регламентації в інших законах. При цьому,

як зазначають Ю.М.Тодика і В.Я.Тацій, положення статі

Конституції про пряму дію конституційних норм не відки"

дає, а вимагає грунтовного забезпечення нормативного

регулювання суспільних відносин поточним законодав"

ством [2, с. 7]. Це характеризує її місце в ієрархії норма"

тивно"правових актів, чинних в Україні, та означає, що

вона має верховенство над усіма іншими законами, що

всі норми й інститути поточного законодавства, і фінан"

сового зокрема, не повинні суперечити її положенням.

Конституція України [4] визначає принципи, які є ос"

новою змісту фінансової діяльності держави та органів

місцевого самоврядування, відображають характер кон"

ституційного регулювання фінансових відносин та мають

базове значення для фінансового права в цілому. Зок"

рема, це такі принципи: верховенство права (ст. 8),

гласність (ст. 57), законність (ст. ст. 6 ,8 ,19, 113, 117,

118), пріоритет прав і свобод людини й громадянина (ст.

3), відповідальність держави за свою діяльність (ст. 3),

принцип розподілу компетенції у фінансовій сфері між

представницькими та виконавчими органами, що випли"

ває з принципу розподілу влади (ст. 6); та ін. Ці принципи

не можуть бути порушені при здійснені фінансової діяль"

ності.

Також Конституція України [4] встановлює компетен"

цію певних державних органів у галузі фінансової пол"

ітики та закріплює права й обов'язки громадян у фінан"

совій сфері. Наприклад, до повноважень Верховної Ради

України віднесено (ст. 85): затвердження Державного

бюджету України та внесення змін до нього; контроль за

виконанням Державного бюджету України та прийняття

рішення щодо звіту про його виконання; затвердження

рішень про надання Україною позик й економічної допо"

моги іноземним державам та міжнародним організаціям,

а також про одержання Україною від іноземних держав,

банків і міжнародних фінансових організацій позик, не"

передбачених Державним бюджетом України, здійснен"

ня контролю за їх використанням; та ін. Кабінет Міністрів

України згідно зі ст. 116 забезпечує проведення фінан"

сової, цінової, інвестиційної та податкової політики; роз"

робляє проект закону про Державний бюджет України і

забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою

України Державного бюджету України, подає Верховній

Раді України звіт про виконання Державного бюджету.

До конституційного обов'язку кожного громадянина

сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, уста"

новлених законом, і щорічно подавати до податкових

інспекцій за місцем проживання декларації про свій май"

новий стан та доходи за минулий рік (ст. 67).

Треба вказати, що не всі фінансово"правові норми

відповідають Конституції України. Про це свідчать чис"

ленні рішення Конституційного Суду України щодо виз"

нання певних норм фінансового (податкового) права та"

кими, що не відповідають чинній Конституції України [4].

А отже, процес удосконалення фінансового законодав"

ства триває дотепер.

Сучасний стан фінансового законодавства свідчить

про те, що дотепер при підготовці та прийнятті фінансо"

во"правових актів недостатньо враховуються положен"

ня Конституції, нерідко конституційні принципи і норми

оцінюються і трактуються помилково, продовжується

практика невиконання ряду конституційних норм. Як заз"

начає П.С.Пацурківський, сучасне позитивне фінансове

право є недостатньо ефективним, оскільки в ньому відбу"

вається підміна правовідносин владовідносинами, що су"

перечить Основному Закону і, відповідно, знижує нор"

мативний потенціал Конституції у сфері регулювання

фінансового права. Такий стан вимагає проведення

"справжньої юридичної революції у фінансовому праві,
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пошуку і знаходження нового фінансового права", яке б

відповідало конституційним вимогам, зокрема принципу

формальної рівності суб'єктів фінансових правовідносин

[6].

Усвідомлення ролі Конституції у процесі регулюван"

ня фінансового права можливе тільки через процес "про"

никнення" її нормативного потенціалу в галузеве фінан"

сове законодавство, його трансформації та підпорядку"

вання фундаментальним конституційним вимогам. Мова

йде про механізм приведення норм та інститутів фінан"

сового права у відповідність із Конституцією [4], що пред"

ставляє собою процес конституціоналізації фінансового

права, що в кінцевому результаті, полягає в забезпеченні

гармонійної взаємодії норм конституційного та фінансо"

вого права при безумовному пріоритеті перших над дру"

гими, а також вироблення конституційно"правової мето"

дології оптимізації фінансової системи держави.

Існує два аспекти, що конституційно характеризують

фінансове право. З одного боку, відсутність чітких ра"

мок у сфері регулювання фінансового права, а з іншого

— необхідність з особливою увагою досліджувати і зас"

тосовувати кожне конституційне положення, враховую"

чи всі конституційні принципи, що можуть стосуватися ре"

гулювання відносин з приводу фінансового права.

Конституційному Суду України як органу конституц"

ійної юрисдикції властиві специфічні повноваження по

трансформації загальних конституційних положень, а по

суті, перенесення загальнолюдських конституційних

цінностей на рівень фінансового права. Розгляд рішень

Конституційного Суду України як засобу конституціона"

лізації фінансового права, дає змогу розкрити їх склад"

ну, подвійну правову природу. Так, з одного боку, ці

рішення являються джерелом конституційного права,

оскільки відбувається з'ясування та правильного тракту"

вання змісту Конституції і на цій основі визнання консти"

туційним або неконституційним правового акта з фінан"

сових питань. З іншого боку, вони є одночасно джере"

лом фінансового права, оскільки об'єктом дослідження

виступають саме фінансово"правові акти, їх зміст та

відповідність Конституції.

Отже, рішення органу конституційного контролю ви"

ступають засобом взаємопроникнення конституційних

норм і норм галузі фінансового права, створюють їх нор"

мативну єдність, забезпечують перехрещення конститу"

ційних і фінансових правовідносин. Саме в цьому аспекті

Конституційний Суд України трансформував загальні кон"

ституційні норми, які прямо не регулюють фінансові пра"

вовідносини, і застосував їх у фінансовій сфері.

Таким чином, Конституція України [4] не тільки фор"

мулює відправні витоки щодо змісту джерел фінансово"

го права, а й займає провідне місце в системі його дже"

рел та відіграє основоположну роль в урегулювання

відносин, що виникають у сфері фінансової діяльності

держави та місцевого самоврядування.

Закон є основним правовим актом, що видається Вер"

ховною Радою України. У правовій державі підвищуєть"

ся роль закону як головного регулятора фінансових

відносин. Закон регулює найбільш важливі відносини в

державі та суспільстві.

Виключно законами України (ч. 1 ст. 92 Конституції

України [4]) встановлюються: Державний бюджет Украї"

ни і бюджетна система України; система оподаткування,

податки і збори; засади створення і функціонування

фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного

ринків; статус національної валюти, а також статус іно"

земних валют на території України; порядок утворен"

ня і погашення державного внутрішнього і зовнішнього

боргу; порядок випуску та обігу державних цінних па"

перів, їх види і типи.

Ці закони, які регулюють майже всі складові фінан"

сової політики, мають найвищу юридичну силу після Кон"

ституції серед інших правових актів. Верховенство фінан"

сового закону означає його нормативну орієнтацію і обо"

в'язковість для інших фінансових актів, можливість "їх

відміни, зміни, визначення недійсними. Як правило, за"

кон відзначається стабільним характером і тривалим існу"

ванням. Але закони, які регулюють фінансові відносини

в умовах перехідного до ринку періоду, не можуть існу"

вати довго. Виражаючи економічні і соціальні інтереси,

фінансові закони змінюються дуже часто. Оскільки за"

кон посідає провідне місце в правовій системі, його зміна

викликає зміну інших правових актів.

Серед законів, які регулюють фінансові відносини,

особливе місце відведено щорічному закону про держав"

ний бюджет. Виключно Законом про Державний бюджет

України визначаються будь"які видатки держави на за"

гальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування

цих видатків. Ст. 96 Конституції [4] встановила, що Дер"

жавний бюджет затверджується щорічно Верховною Ра"

дою України на період з 1 січня до 31 грудня.

Особливу роль серед джерел фінансового права

відіграє Бюджетний кодекс України, нова редакція, яко"

го почала діяти з 01.01.2011 р. Бюджетним кодексом Ук"

раїни [13] визначаються правові засади функціонування

бюджетної системи України, її принципи, основи бюджет"

ного процесу і міжбюджетних відносин та відпові"

дальність за порушення бюджетного законодавства.

Усе фінансове законодавство мобільне, а особливо

бюджетне і податкове, що утруднює користування ним.

Тому прийняття кодексів з фінансових питань вітають як

практики, так і науковці. Після ухвалення Бюджетного ко"

дексу [13], який вирішує кардинальні питання бюджет"

них відносин, Кабінет Міністрів України повинен привес"

ти у відповідність до Бюджетного кодексу всі свої нор"

мативно"правові акти, які не відповідають його нормам,

тобто йде планомірний процес вдосконалення бюджет"

ного законодавства.

Іншим дуже важливим кодифікованим актом став

прийнятий 02.12.2010 р. Верховною Радою України По"

датковий кодекс України [21]. Податковий кодекс Ук"

раїни регулює відносини, що виникають у сфері справ"

ляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний

перелік податків та зборів, що справляються в Україні,

та порядок їх адміністрування, платників податків та

зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюю"

чих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб

під час здійснення податкового контролю, а також

відповідальність за порушення податкового законодав"

ства.

Важливе місце серед нормативно"правових актів, які

регулюють фінансову політику займають, закони, які виз"

начають повноваження органів, які здійснюють фінансо"

ву політику. До них відносять такі закони: "Про Кабінет

Міністрів України" [7], "Про Національний банк України"

[10], "Про місцеві державні адміністрації" [8], "Про

мiсцеве самоврядування в Українi" [9], "Про центральні

органи виконавчої влади" [11], "Про Рахункову палату"

[26], "Про державну контрольно"ревiзiйну службу в Ук"

раїні" [27] та ін.

Іншими законами у сфері здійснення фінансової полі"

тики є: "Про міжбюджетні відносини між районним бюд"

жетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ,

міст та їх об'єднань" [14], "Про державний внутрiшнiй

борг України" [15], Господарський кодекс України [20],
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Митний кодекс України [22], "Про фінансові послуги та

державне регулювання ринків фінансових послуг" [23],

"Про банки і банківську діяльність" [24], "Про платіжні

системи та переказ грошей в Україні" [25] та ін.

Нормативно"правові акти, приписи яких регулюють

фінансові відносини, приймаються у визначеній законо"

давством формі й за встановленою процедурою. Так,

Верховна Рада України відповідно до ч. II ст. 92 Консти"

туції України ухвалює закони по всіх видах фінансових

відносин. Президент України приймає Укази. Розповсюд"

женим у сфері фінансової політики нормативно"право"

вим актом є постанова, її видають Верховна Рада Украї"

ни, Кабінет Міністрів України, Правління Національного

банку України. До 21 травня 1993 р. Кабінету Міністрів

України було делеговано повноваження видавати декре"

ти (деякі з них чинні й на сьогодні). Президент України,

Кабінет Міністрів України та місцеві державні адмініст"

рації видають розпорядження.

Закон України "Про Національний банк України" [10]

надав право НБУ видавати нормативно"правові акти у

формі постанов Правління НБУ, інструкцій, положень і

правил, які затверджуються постановами Правління НБУ

(ст. 56).

Значне місце серед джерел фінансового права по"

сідають Укази Президента України з фінансових питань.

Наприклад, Указ Президента України "Про укріплення

фінансової дисципліни і недопущення правопорушень у

бюджетній сфері" від 25 грудня 2001 р. № 1251/2001.

Велике значення мають Укази Президента України, яки"

ми затверджуються акти, що визначають правовий ста"

тус фінансових установ. Наприклад, Указ Президента Ук"

раїни "Про Державне казначейство України" від 27 квітня

1995 р. № 335/95 та інші.

Конституція України [4] у ст. 116, де закріплюються

повноваження Президента України, не виділяє тих, які

стосуються регулювання фінансових відносин, хоча ука"

зи Президента України з економічних питань видавали"

ся не тільки протягом трьох років після набуття чинності

Конституцією України. Вважаємо, що акти Президента

України регулюють відносини, що є життєво важливими

для держави, для всіх громадян і посідають чільне місце

в системі правових актів після Конституції України і за"

конів. Президент України є гарантом державного суве"

ренітету, територіальної цілісності України, додержання

Конституції України, прав і свобод людини і громадяни"

на, йому надані широкі повноваження, тому акти, які ви"

даються ним, є загальнообов'язковими на всій території

України. Акти Президента України (укази І розпоряджен"

ня) повинні відповідати Конституції України і законам. В

основному Президент України видає укази щодо регу"

лювання тих фінансових відносин, що не врегульовані за"

конодавством.

Широкі повноваження Президента України в усіх

сферах життєдіяльності країни примушують його прий"

мати Укази для регулювання відносин в усіх сферах дер"

жавного і громадського життя. Президент України має

конституційне право:

1) накладати вето на прийняті Верховною Радою Ук"

раїни закони із наступним поверненням їх на повторний

розгляд Верховної Ради України;

2) скасовувати дію актів Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України за статтею 113 Конституції

України визначається як вищий орган у системі органів

виконавчої влади, який у своїй діяльності керується Кон"

ституцією України, законами України, актами Президен"

та України. Акти Кабінету Міністрів України є правоутво"

рюючими у сфері фінансових відносин.

Актами Кабінету Міністрів України є постанови і роз"

порядження, які обов'язкові для виконання (ст. 117 Кон"

ституції України). Постанови, як правило, — норматив"

но"правові акти, вони відображують повноваження Каб"

інету Міністрів України в галузі фінансової сфери. Роз"

порядження — це ненормативні акти, що мають опера"

тивний характер. Конституція поклала на Кабінет

Міністрів України обов'язок розроблення проекту бюд"

жету і закону про державний бюджет. Під час складання

проекту Кабінет Міністрів видає акти, які визначають по"

рядок підготовки проекту бюджету, проекту Бюджетної

резолюції Верховної Ради України. Так, на початку 2004

року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, Мінфін

спільно з Мінекономіки і європейської інтеграції, НБУ та

облдержадміністраціями повинні були підготувати попе"

редній прогноз макро"показників економічного і соціаль"

ного розвитку України на 2005 р. та наступні три роки з

детальним обгрунтуванням цих показників і довести його

до відповідних центральних органів виконавчої влади.

Серед актів, що регулюють фінансові відносини,

чільне місце посідають акти виконавчих органів щодо ке"

рівництва фінансами: Міністерства фінансів України, Дер"

жавної фіскальної служби, Державного казначейства,

Контрольно"ревізійного управління України, Національ"

ного банку України. Це положення, інструкції, методичні

вказівки.

Для цих актів характерно те, що вони приймаються

органами, що наділяються спеціальною компетенцією;

вони повинні повністю відповідати Конституції України,

законам і указам Президента та вмішувати конкретні при"

писи юридичним і фізичним особам в галузі фінансів.

Інструкції, правила, положення затверджуються

відповідним суб'єктом правотворчості і встановлюють

порядок застосування правил, закладених у законах. У

зв'язку з тим, що ці акти вмішують правові норми, їх слід

розглядати як невід'ємну складову частину тих норма"

тивно"правових актів, які були прийняті законодавцем.

Але, на жаль, доволі часто приписи актів, які затверджу"

ються органами державного управління, мають норми,

які значно відрізняються від норм закону.

До нормативно"правових актів, які регулюють і фінан"

сові відносини, належать акти державних цільових

фондів: наприклад, постановою Правління Пенсійного

фонду від 19 грудня 2003 р. № 21"1 затверджено "Інструк"

цію про порядок обчислення і сплати страхувальниками

та застрахованими особами внесків на загальнообов'яз"

кове державне пенсійне страхування до Пенсійного фон"

ду України". Ця Інструкція розроблена відповідно до За"

кону України "Про загальнообов'язкове державне пен"

сійне страхування" та Закону України "Про збір на обо"

в'язкове державне пенсійне страхування".

Самостійну групу джерел фінансового права створю"

ють рішення органів місцевих рад і органів місцевого са"

моврядування з фінансових питань. Вони всі мають за"

гальні особливості: територіальна обмеженість і са"

мостійність у прийнятті рішень, що стосуються місцевих

бюджетів, установлення місцевих податків і зборів (ст.ст.

142 і 143 Конституції України [4]). Рішення органів місце"

вого самоврядування є обов'язковими для юридичних

осіб, розташованих на цих територіях, і для посадових

осіб та громадян, що постійно або тимчасово прожива"

ють там.

Закони і підзаконні нормативно"правові акти у галузі

фінансів починають діяти із моменту, встановленого са"

мим актом. Закони і нормативно"правові акти в галузі

фінансів бувають без визначення строку дії. Тільки акти,

якими затверджуються бюджети усіх ланок (починаючи
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з державного і до сільського) відповідно до ст. 95 Кон"

ституції України [10], а тепер і ст. 3 Бюджетного кодексу

[13], діють один календарний рік, який починається 1

січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

У зв'язку з особливим значенням фінансових право"

відносин у функціонуванні держави і місцевих органів са"

моврядування, ст. 9.1.9 Регламенту Верховної Ради Ук"

раїни та ст.ст. 52 та 53 Бюджетного кодексу України [13]

передбачають, що протягом фінансового року до закону

про Державний бюджет можуть бути внесені зміни і до"

повнення за поданням осіб і органів, які наділені правом

законодавчої ініціативи (ст. 93 Конституції України). Зміни

до закону про Державний бюджет вносяться щороку, але

вони не можуть змінювати чинне фінансове законодавство.

У разі такої потреби спочатку вносяться зміни до відпові"

дного закону і лише після того вводяться зміни до закону

про Державний бюджет, тобто розгляд законопроектів,

які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів,

здійснюються за особливою процедурою.

Особлива процедура застосовується і в тих випадках,

коли міжнародним договором України, поданим на ра"

тифікацію, встановлюються інші положення, ніж у нор"

мах фінансового законодавства України. Такі положен"

ня приймаються окремими законами про внесення змін

до відповідних законів і розглядаються Верховною Ра"

дою України одночасно з ратифікацією міжнародного

договору України, яким такі положення передбачені.

Усі нормативно"правові акти центральних органів ви"

конавчої влади і контролю, як правило, торкаються інте"

ресів громадян або мають міжвідомчий характер. У зв'яз"

ку з Указом Президента України від 3 жовтня 1992 р. "Про

державну реєстрацію нормативно"правових актів

міністерств та інших органів виконавчої влади" всі вони

підлягають державній реєстрації відповідно у Міністерстві

юстиції України або в управліннях юстиції.

Верховна Рада України вже до прийняття податково"

го кодексу почала вдосконалення податкового законодав"

ства, ухваливши кардинальні зміни до Законів України про

ПДВ та податок з доходів фізичних осіб. Таким чином, по"

чалося вдосконалення і податкового законодавства.

Останнім часом джерелом фінансового права, як і

всіх галузей права, стали вважати акти судових органів.

Зовсім недавно наша юридична наука не визнавала пре"

цедентного права, однак з появою конституційної юрис"

дикції органу — Конституційного Суду України — став"

лення до судових рішень змінилося.

Вважаємо, що рішення Конституційного Суду тоді

може бути джерелом фінансового права в цілому (з бюд"

жетних, податкових або видаткових питань), коли вони

виносяться за наслідками перевірки конституційності

нормативно"правових актів або окремих актів з бюджет"

ного або податкового права, які вміщені в окремих зако"

нах або Бюджетному чи майбутньому податковому Ко"

дексах, або дають тлумачення положень Конституції Ук"

раїни, що мають значення для з'ясування окремих норм

фінансового права1. Провідний російський теоретик пра"

ва вважає, що прецедентна практика, тобто досвід зас"

тосування законодавства, що виражений у постановах і

визначеннях вищих судових органів, має принциповий

характер, що створює прецедент тлумачення, а не дже"

рело права, тобто поки що не всі юристи вважають рішен"

ня судових органів джерелом права.

ВИСНОВКИ
Отже, в Україні є чинними дуже багато нормативно"

правових актів, які забезпечують здійснення державної

фінансової політики в цілому та окремих її складових. Ос"

новним правовим актом, який регулює всі сфери людсь"

кого життя, в тому числі і сферу державних фінансів, є

Конституція України. Бюджетний кодекс України визна"

чає законність формування, використання, розподілу, пе"

рерозподілу державних фінансів. Податковий кодекс Ук"

раїни регулює сплату податків та зборів в Україні. Нор"

мативно"правовими актами визначається відповідальність

за порушення встановленого державною порядку реалі"

зації державної фінансової політики.

На жаль, у жодному нормативно правовому акті, який

забезпечує регулювання відносин у сфері забезпечення

державної фінансової політики, не згадуються поняття

"людського розвитку", "людського капіталу", "людсько"

го потенціалу". А це означає, що державна фінансова

політика в Україні не направлена на людський розвиток,

що є однією з основних причин низьких показників у

індексі людського розвитку у світі.

Перспективний напрям досліджень. Подальший роз"

виток дослідження має бути присвячений вивченню за"

конодавства, яким регулюється людський розвиток.
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