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російській Федерації управлінську діяльність, що направлена на досягнен-
ня суспільних благ (а. Я. гайвандов организационно-правовая форма Банка 
россии как юридического лица [електронний ресурс] // http://rfbs.ru/content/
view/51/72/). віднесення національного банку, як юридичної особи до пу-
блічних, можна здійснити на підставі критерію розпорядчого акту його ство-
рення – Зу «про національний банк україни» від 20.05.1999 року.
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ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ: ПОНЯТТЯ ТА СУТь
серед українських науковців-фінансистів лише в останні роки по-

чало відновлюватися використання такого терміну, як «публічні фінанси» 
Даний термін певною мірою був притаманний ще дорадянському фінансо-
вому праву, а нині – і сучасному міжнародному фінансовому праву. 

За часів дореволюційної росії в економічній та юридичній літературі 
терміни «публічні фінанси», «суспільні фінанси» й «державні фінанси» 
використовувалися як синоніми, а «публічне», «приватне» й «державне» 
не мало чіткого розмежування. після жовтневої революції та проведення 
націоналізації власності все «публічне» фактично стало ототожнюватися 
з «державним», унаслідок чого термін «державне» повністю замінив тер-
мін «публічне». термін public finance перекладали як «державні фінанси» 
задля відповідності термінології, що використовувалася в радянський пе-
ріод історії нашої держави в економічній та юридичній літературі, а також 
у нормативно-правових документах.

З розбудовою національної фінансової системи в україні постали пи-
тання про необхідність перегляду багатьох базових категорій фінансової 
науки, одними з яких були категорії «державні фінанси» та «публічні фі-
нанси». однією з причин цього перегляду була поява нових видів фондів 
грошових коштів: 

1) бюджети органів місцевого самоврядування, які за конституцією 
україни не є державними фондами й не можуть розглядатися як приватна 
власність будь-яких осіб;

2) фонди обов’язкового державного соціального страхування, крім 
пенсійного фонду, які відповідно до чинного законодавства є неприбутко-
вими самоврядними організаціями. 

отже, поряд з державними фінансами виникли фінанси органів міс-
цевого самоврядування, які як і державні фінанси мають публічний ха-
рактер. тобто, виходячи з цього, слід вказати на те, що термін «державні 
фінанси» не є синонімом терміну «публічні фінанси», так як державні фі-
нанси є вужчим поняттям, ніж публічні фінанси, які включають в себе 
як і державні фінанси, так і фінанси органів місцевого самоврядування 
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та інші публічні фонди. підтвердженням цього може служити визначен-
ня видатного французького вченого у галузі цивільного та фінансового 
права Франції поль марі годме, який зазначав що до публічних фінансів 
входять: 

1) централізовані фінанси (фінанси держави), які зосереджуються у 
бюджеті країни і формуються за рахунок надходжень від податків, дер-
жавних позик та інших видів доходів, і витрачаються у централізованому 
порядку, включаючи дотації місцевим органам, автономним державним 
організаціям; 

2) місцеві фінанси, якими розпоряджаються місцеві органи само-
управління – департаменти, комуни, муніципалітети; 

3) соціальне страхування та соціальна допомога. (годме п. м. Фи-
нансовое право: учебник. – м.: прогресе, 1978. – с. 10-11).

Згодом термін «публічні фінанси» почав поступово використовува-
тись у наукових публікаціях як вітчизняних вчених-фінансистів, зокре-
ма, л. к. воронової, м. п. кучерявенко, т. а. латковської, о. а. музики-
стефанчук, а. а. нечай, о. п. орлюк, п. с. пацурківського, і.Ю. пришви, 
л. к. царьової, так і російських, м. карасьової, Д. вінницького, Д. Щекіна 
та інші.  

а. а. нечай також приділяла велику увагу категорії «публічні фінан-
си». у 2004 році вона у своїй докторській монографії «проблеми право-
вого регулювання публічних фінансів та публічних видатків» виокремила 
публічні фінанси від державних фінансів та запропонувала таку систему 
публічних фінансів, притаманну, на її думку, україні: 

1) публічні фінанси держави – складаються із суспільних відносин, 
які виникають з приводу утворення, управління, розподілу (перерозподі-
лу) та використання публічних фондів коштів держави;

2) публічні фінанси органів місцевого самоврядування – складають-
ся із суспільних відносин, які виникають з приводу утворення, управлін-
ня, розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів коштів 
органів місцевого самоврядування всіх видів; 

3) публічні фінанси суспільного (соціального) призначення – склада-
ються із суспільних відносин, які виникають з приводу утворення, управ-
ління, розподілу (перерозподілу) публічних фондів коштів, за рахунок 
яких задовольняються суспільні (соціальні) інтереси, визнані державою 
чи органами місцевого самоврядування, та які не є державною чи кому-
нальною власністю (нечай а. а. проблеми правового регулювання пу-
блічних фінансів та публічних видатків : монографія / а. а. нечай. – Чер-
нівці : рута, 2004. – 264 с. – с. 227-228).

л. к. воронова зазначає, що «публічні фінанси – це сформовані 
фінансовими відносинами грошові фонди, які необхідні для існування 
публічних органів і фінансування покладених на них функцій» (вороно-
ва л. к. Фінансове право україни. – к, 2006. – с. 448. – с. 10).



112

у 2010 році термін «публічні фінанси» знайшов своє відображен-
ня на сторінках вітчизняного академічного курсу з фінансового права, 
виданого о. п. орлюк, у якому зазначалося, що предметом дослідження 
фінансового права є публічні фінанси держави та місцевих громад, тоб-
то економічні відносини з мобілізації, розподілу, перерозподілу та ви-
трачання публічних фондів коштів держави й органів місцевого само-
врядування для забезпечення розширеного відтворення, гідного рівня 
життєдіяльності, соціально-культурних потреб, тобто – публічних потреб 
суспільства (орлюк о. п. Фінансове право. академічний курс: підручник 
/ о. п. орлюк. – к. : Юрінком інтер, 2010. – 880 с. – с.8, 24).

отже, виходячи з вище зазначеного та підтримуючи вище вказані ви-
значення публічних фінансів, уявляється можливим дати таке визначення: 
публічні фінанси – система економічних відносин, що виникають у проце-
сі формування, розподілу та використання грошових фондів, необхідних 
для виконання завдань та функцій держави, органів місцевого самовряду-
вання, інших фондів, визначених державою публічними, та необхідних 
для забезпечення та задоволення суспільних потреб, а також пов’язані зі 
здійсненням контролю за ефективним і цільовим використанням цих 
фондів коштів.

Фрич Р.І.
Приватний нотаріус Івано-Франківського міського 

 нотаріального округу

ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Бюджетними установами є органи публічної влади, установи та ор-
ганізації, що створені ними для здійснення управлінських, фінансових та 
інших важливих для держави та територіальних громад функцій, повніс-
тю утримуються за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, 
здійснюють свою діяльність на підставі кошторисно-бюджетного фінан-
сування та володіють правом надання різних видів послуг в межах чинно-
го законодавства україни.

першоосновою змісту фінансово-правового статусу бюджетної уста-
нови є її фінансова діяльність, що знаходить вияв у кількох аспектах: по-
перше, бюджетна установа наділяється винятковою правосуб’єктністю, 
яка реалізується в ході бюджетного процесу; по-друге, проявляється в 
процесі здійснення своїх локальних функцій кожною бюджетною уста-
новою в ході управління всередині неї; по-третє, проявляється при здій-
сненні механізму контролю за рухом коштів, їх ефективним і цільовим 
використанням та фінансуванням організацій, що перебувають в їх під-
порядкуванні (Чуприна л. м. Бюджетна установа як особливий суб’єкт 


