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ВСТУП
Актуальність теми. Бурхливий розвиток сучасної науки, ускладнення
її понятійного апарату, складність та опосередкованість відносин між
емпіричним базисом наукового знання і його теоретичним рівнем роблять в
даний час все більш актуальним завдання дослідження природи наукового
пізнання, його механізмів і процесів. Вихідна і основна мета науки – пізнання
об’єктивного світу – зумовлює виконання завдання аналізу самого наукового
знання як його необхідної умови і засобу. Потреба власної ідентифікації
гостро стояла перед наукою фінансового права на протязі всього тривалого і
нелінійного процесу її становлення. І в сучасній фінансово-правовій
літературі мають місце гострі наукові дискусії стосовно визначення
предмету, структури фінансово-правової науки, її функцій та завдань,
методології наукових досліджень, а також щодо можливих шляхів та
варіантів подальшого становлення даної галузі знань. Такі дискусії неминуче
призводять до звернення уваги на проблемі суспільно-політичних передумов
становлення

та

методологічних

еволюції
та

науки

історичних

фінансового

начал

і

права,

факторів,

що

її

теоретикозумовлювали

трансформацію методології наукових досліджень на певних етапах її
розвитку. Наука фінансового права пройшла довгий та непростий шлях
власного становлення. Протягом багатьох століть вона розвивалась у
загально-цивілізаційному потоці світової і європейської економічної,
фінансової та правової думки. У зв’язку з цим, сьогодні важливе значення
для її розвитку має вивчення та теоретичне осмислення сучасними вченими
наукової спадщини попередників. Звернення до теоретичного спадку вчених
фінансистів, праці яких не втратили своєї наукової значущості і в наш час,
дозволяє з позиції багатого історичного досвіду виявити внутрішні
закономірності та особливості накопичення знань про фінансове право,
об’єктивно та неупереджено оцінити правові реформи фінансової системи,
які проводяться сьогодні.
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Теоретичною основою дослідження проблем становлення та розвитку
науки фінансового права стали праці вчених юристів та економістів у сфері
теорії, історії та методології юридичної науки, теорії держави і права,
фінансового права та інших галузевих юридичних наук, теорії та історії
фінансів. Ідейним каркасом дисертаційного дослідження є наукові праці
вчених

теоретиків,

Н.Т. Абрамової,

істориків

та

методологів

О.С. Автономова,

І.Д.

юридичної

Андрєєва,

науки

–

С.С. Алексєєва,

М.Р. Аракеляна, О.І. Артєм’єва, М.Й. Байтіна О.М. Васильєва, Н.В. Вітрук,
О.М. Головка, В.В. Дудченко, О.О. Зінов’єва, В.В. Ільїна, В.А. Канке,
М.І. Карєєва,

Б.О.

О.О. Кокоріна,

Кістяківського,

А.М. Колодія,

Д.А. Керімова,

В.О. Козлова,

О.Л. Копиленка,

М.М. Коркунова,

О.О. Красавчікова, В.В. Лазарєва, Р. Лукіча, М.І. Матузова, О.В. Малько,
А.Д. Машкова,
Т.Д. Павлова,

П.О. Недбайла,
А.С. Піголкіна,

А.В. Полякова,
В.І. Сінайського,

В.С. Нерсесянца,

Ю.М. Оборотова,

А.А. Піонтковського,

Г.О. Подкоритова,

П.М. Рабіновича,
О.Ф. Скакун,

В.В. Святловского
Л.І. Спірідонова,

В.М. Сирих,
О.В. Сурілова,

М.М. Тарасова, В.О. Томсінова, І.Ю. Фарбера, С.Л. Франка, Р.Й. Халфіної,
І.Л. Честнова, Л.С. Явича, О.Н. Ярмиша та ін.
Джерельною базою дослідження стали праці класиків європейської
фінансової та фінансово-правової науки, таких як В. Баумштарк, Ф. Бастіа,
Л. Білінські, А. Вагнер, Ж. Гарне, Ю. Дунаєвські, Г. Еллінек, К.Т. Еєберг,
Д. Зелла, І. Зонненфельс, Ф. Кене, Г.Ф. Кнапп, Л. Косса>, Ж. Курсель-Сеней,
П. Леруа-Болье, К. Мальхус, К. Менгер, Ш. Нейрон, Ф. Нітті, А. Пігу,
К.Г. Рау, Е. Сакс, Л. фон Секендорф, Е. Селігман, А. Сміт, А.Р.Ж. Тюрго,
К. Умпфенбах, А.Н. Шербюлье, Г. фон Шмоллер, Л. фон Штейн, І. Шьон,
І.Г.Г. фон Юсті та інших.
В основу роботи лягли наукові здобутки фундаторів вітчизняної
фінансово-правової науки ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема М.М. Алєксєєнка,
І.К. Бабста,

М.А.

М.І. Боголєпова,

Балудянського,

В.П.

Безобразова,

М.Х. Бунге,

Г.Л. Вацуро,

Е.М. Берендтса,

Ю.А. Гагемейстера,
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К.К. Гаттенбергера,
П.Л. Кованько,

І.Я.

О.І. Краніхфельда,

Данилевського,
І.Х. Озерова,

П.П. Гензеля,

В.О. Лебедєва,
М.Ф.

Орлова,

М.М. Сперанського,
І.Т. Тарасова,

Горлова,

С.І. Іловайського,

Й.М. Кулішера,

О.С. Лаппо-

П.П.

Мігуліна,

М.С.

Є.Г.

Осокіна,

І.І.

Патлаєвського,

А.П. Суботіна,

В.Т. Судєйкіна,

Г.І. Тіктіна,

М.І. Тургенєва,

Т.Ф. Степанова,

В.М. Твердохлєбова,

Мордвинова,

М.І. Фрідмана, Л.В. Ходського, Г. Шторха, І.І. Янжула, В.Г. Яроцького, М.П.
та

Л.М.

Яснопольських.

Теоретичним

підґрунтям

дисертаційного

дослідження стали також наукові розробки представників радянської науки
фінансового права, таких як В.В. Бесчеревних, Д.П. Боголєпов, Г.І. Болдирєв,
Л.В. Бричко, Л.К. Воронова, О.М. Горбунова, А.М. Гурвіч, М.А. Гурвіч,
М.Д. Загряцков,

С.А. Котляревський,

М.І. Піскотін,

М.М. Ровінський,

В.І. Лісовський,

Л.С. Малокотін,

Ю.А. Ровінський,

Р.О. Халфіна,

Н.І. Хімічева, С.Д. Ципкін та інших.
При дослідженні новітніх тенденцій розвитку науки фінансового права
використовувалися теоретичні положення сучасних українських науковців
юристів-фінансистів:
Д.О. Гетманцева,

Є.О. Алісова,

Л.К. Воронової,

О.О. Дмитрик,

О.П.

А.Й. Іванського,

Гетьманець,

І.Б.

Заверухи,

Л.М. Касьяненко, А.Т. Ковальчука, І.Є. Криницького, М.П. Кучерявенка,
Т.А. Латковської, О.А. Лукашева, А.О. Монаєнка, О.А. Музики-Стефанчук,
А.С. Нестеренко, А.А. Нечай, С.О. Ніщимної, Ю.В. Оніщика, О.П. Орлюк,
П.С. Пацурківського,

М.О. Перепелиці,

Н.Ю. Пришви,

Л.А. Савченко,

О.В. Солдатенко, В.Д. Чернадчука, Н.Я. Якимчук та ряду інших вчених. У
роботі використаний також науковий доробок сучасних російських вчених,
представників

науки

Д.В. Вінницького,

фінансового

О.Ю. Грачової,

права,
С.В.

зокрема,
Запольсього,

К.С.

Бєльського,

М.Ф.

Івлієвої,

М.В. Карасьової, О.М. Козиріна, Т.В. Конюхової, Ю.О. Крохіної, О.Г. Пауля,
І.В. Рукавішнікової,

Е.Д.

Соколової,

Н.І.

Н.О. Шевельової, О.А. Ялбулганова та інших.

Хімічевої,

О.І.

Худякова,
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Детальний аналіз праць зазначених вчених дозволив визначити стан та
ступінь наукової розробки досліджуваної проблеми та констатувати
фактичну

відсутність

у

вітчизняній

фінансово-правовій

літературі

спеціальних комплексних досліджень, присвячених проблемам становлення
та розвитку науки фінансового права. Розробка проблематики теорії та
методології фінансово-правової науки, всебічне вивчення проблем її
становлення сприятиме концептуальному обґрунтуванню нових базових
теоретичних положень та напрямків, побудованих на багатому теоретичному
доробку науки фінансового права.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної
роботи кафедри адміністративного і фінансового права Національного
університету «Одеська юридична академія» на 2011–2015 рр. на тему
«Система

адміністративного,

адміністративно-процесуального

та

фінансового права у контексті адміністративної реформи». Дана тема є
складовою частиною дослідницької роботи університету в рамках загальної
тематики «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку
української державності та права» (державний реєстраційний номер
0110U001195).

Тема

дисертації

затверджена

рішенням

Вченої

ради

Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол № 5 від
14 липня 2011 року).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає
в тому, щоб ґрунтуючись на основі системного дослідження предметної
зумовленості та методологічного базису науки фінансового права, здійснити
теоретичне узагальнення суспільно-політичних, структурно-організаційних
та теоретико-методологічних передумов її становлення, визначити ціннісні та
методологічні орієнтири її подальшого розвитку.
Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність вирішення таких
задач:

8

- визначити ступінь наукового дослідження проблеми шляхом аналізу
наявного масиву теоретико-правової, спеціально-юридичної, економічної та
історичної літератури, у якій відображено окремі аспекти процесу
систематизації фінансово-правових знань та закономірності становлення
науки фінансового права;
- дослідити предметну зумовленість та методологічне підґрунтя науки
фінансового права;
- розкрити зміст загальнотеоретичних основ систематизації фінансовоправових знань;
- виявити

закономірності

та

особливості

процесу

становлення

вітчизняної науки фінансового права у світлі європейської наукової традиції;
- охарактеризувати процес зародження фінансово-правових ідей у
європейській науці;
- виявити суспільно-політичні та теоретико-методологічні передумови
еволюції вітчизняної фінансово-правової думки в період ХVІІІ – перша пол.
ХІХ ст.;
- встановити

роль

та

значення

фінансово-правових

поглядів

державних діячів першої половини ХІХ ст. у становленні науки фінансового
права;
- дослідити

структурно-організаційні

та

теоретико-методологічні

передумови викладання фінансового права як навчальної дисципліни в
системі вітчизняної юридичної освіти;
- охарактеризувати розвиток фінансово-правової думки в умовах
суспільно-політичних

та

половини

в

ХІХ

ст.

соціально-економічних
умовах

становлення

перетворень
інститутів

другої

народного

представництва;
- розкрити концептуалізацію основних підходів до визначення
предмету та системи науки фінансового права;
- дослідити генезис вітчизняної науки фінансового права на межі ХХ –
ХХІ ст.;
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- означити методологічні орієнтири подальшого розвитку науки
фінансового права.
Об’єктом

дослідження

є

суспільно-політичні,

структурно-

організаційні та теоретико-методологічні передумови становлення науки
фінансового права.
Предметом дослідження є організаційно-правові та теоретикометодологічні засади становлення та розвитку науки фінансового права.
Методи дослідження обрано відповідно до предмету, мети та завдань
дисертаційної роботи. В основу дисертаційного дослідження покладено
комплекс філософських, загальнонаукових і спеціальних методів пізнання
соціально-правових явищ. Філософські методи пізнання використано в усіх
структурних підрозділах роботи. Ґрунтуючись на гносеологічному підході, у
роботі вивчався вітчизняний та зарубіжний досвід становлення та розвитку
науки фінансового права. Базовою методологічною основою здійсненого
дослідження

є

діалектичний

метод,

який

завдяки

обґрунтуванню

взаємозв’язку і взаємозумовленості усіх суспільних процесів та явищ,
дозволив узагальнено оглянути окремі аспекти досліджуваної проблеми,
виділити найбільш важливі і об’єднати їх в одне ціле. Історизм як
філософський метод дослідження використовується у дисертаційній роботі у
двох іпостасях: як історичний метод, що вивчає історію фінансового права і
фінансово-правової науки в процесі змінюваних в часі історичних періодів та
як метод порівняльно-історичного дослідження, спрямований на пізнавальне
порівняння споріднених фінансово-правових інститутів різних історичних
епох. Метод системного аналізу полягав у вивченні науки фінансового права,
у рамках якого елементи досліджуються не ізольовано один від одного, а у
взаємодії, системно. Завдяки даному методу, систематизований науковий
матеріал

розглядався

як

цілісне

утворення,

що

володіє

якісними

характеристиками, які не містяться відокремлено в утворюючих його
частинах, що, у свою чергу, дозволило його ефективно кодифікувати.
Порівняльний метод як філософський метод пізнання сприяв досягненню
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результатів дисертаційного дослідження, поглиблюючи і розширюючи
пізнавальну діяльність. У роботі філософський порівняльний метод
диференційований на два основних пізнавальних прийоми, які втілюються у
спеціально-наукових методах дослідження: синхронічному (або порівняльноправовому), що дозволило одночасне порівняння декількох об’єктів
дослідження у один історичний період, і діахронічному (або порівняльноісторичному), що спрямований на порівняння двох і більше об’єктів у різний
історичний

період.

Серед

загальнонаукових

методів

пізнання,

які

використовувались у дисертаційному дослідженні, слід окремо виділити
методи

аналізу,

синтезу,

індукції,

дедукції,

класифікації,

аналогії,

прогнозування, моделювання та інші. Завдяки даним методам розкрито
співвідношення понять «предмет» та «об’єкт» науки фінансового права
(підрозділ 1.2.), поглиблено її понятійно-категорійний апарат (підрозділи 1.2.,
1.3., 3.3., 4.1., 4.4.). Метод моделювання використано при означенні основних
векторів подальшого розвитку науки фінансового права (підрозділи 4.1., 4.4.
та висновки). До спеціально-наукових методів, які застосовувались у
дисертаційній роботі, належать формально-догматичний, порівняльноправовий, порівняльно-історичний, фінансово-соціологічний, структурнофункціональний та інші. На основі формально-догматичного методу
здійснено зовнішню юридичну обробку правового матеріалу, описано і
проаналізовано правові норми, що склали організаційно-правові передумови
становлення науки фінансового права як науки та навчальної дисципліни
(підрозділи 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.4.,4.2.,4.3.). Порівняльно-історичний
метод наукового дослідження дозволив розглядати фінансово-правові явища
як предмет науки фінансового права у їх еволюційному розвитку. Завдяки
даному методу виявлено закономірності та особливості трансформації
методології

фінансово-правової

науки,

розширення

її

понятійно-

категорійного апарату (підрозділи 3.3., 4.1.,4.4.). Комплексне використання
всіх цих методів дало можливість всебічно розглянути проблеми становлення
системи фінансово-правових знань, дозволило вирішити ряд теоретичних і
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практичних завдань, які ставились автором у процесі дослідження та сприяло
формуванню цілісної концепції розвитку науки фінансового права.
Нормативну та емпіричну основу дисертаційної роботи становлять
історико-правові джерела фінансового права, чинне законодавство України,
фінансово-статистичні відомості та матеріали.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація є першим в українській правовій науці комплексним та системним
дослідженням, у якому розроблені концептуальні засади науки фінансового
права, розкриті суспільно-політичні, структурно-організаційні та теоретикометодологічні передумови її становлення та розвитку. У дисертації
сформульовано та обґрунтовано ряд положень, висновків, узагальнень і
пропозицій, які є новими у концептуальному плані і мають важливе
теоретичне значення для юридичної науки та практики. Зокрема,
вперше:
- обґрунтовано доведено, що предмету науки фінансового права
властивий одночасно суб’єктивний та історичний характер. На його
суб’єктивний характер значною мірою впливає процес екстрадефінітації, яка
полягає у позиціонуванні суб’єкта пізнавальної діяльності в існуючій системі
ціннісних та ідеологічних координат юридичної науки. Історичний характер
предмету науки фінансового права полягає в тому, що він безпосередньо
пов’язаний з етапом, на якому знаходиться в конкретний момент часу
наукове знання в цілому і його окремий сектор зокрема;
- доведено, що система науки фінансового права об’єктивується в її
структурі, яка являє собою її внутрішню форму, що характеризується
стійкістю і закономірністю зв’язків окремих складових. Структурні елементи
науки

фінансового

права

піддаються

систематизації

виключно

в

опосередкованому вигляді – у формі понять, принципів, теорій, наукових
дисциплін та інших теоретичних комплексів знань.
- введено в науковий обіг великий масив літературних та архівних
джерел, завдяки яким розкрито: особливості зародження та формування
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вітчизняної фінансово-правової думки, вплив фінансово-правових поглядів
державних діячів на становлення вітчизняної науки фінансового права;
передумови запровадження фінансового права як навчальної дисципліни в
системі юридичної освіти;
- охарактеризовано процес концептуалізації основних підходів до
визначення предмету та системи науки фінансового права у період
суспільно-політичних

та

половини

в

ХІХ

ст.

соціально-економічних
умовах

становлення

перетворень
інститутів

другої

народного

представництва;
- розкрито особливості процесів трансформації

та

модифікації

методології науки фінансового права у ХІХ – ХХ ст. Спеціально
проаналізовано
фінансового

положення

права,

як

абстрактно-типологічної
теоретико-методологічного

методології
базису

науки

концепції

публічних фінансів;
- запропоновано

в

якості

методологічного

пріоритету

науки

фінансового права здійснення досліджень фінансово-правових відносин у їх
взаємозв’язку із фундаментальними, константними основами соціальних
явищ на базі ліберально-індивідуалістичного типу розуміння права;
- доведено, що сучасний розвиток науки фінансового права стимулює
трансформацію її власного методологічного арсеналу, якій властиві наступні
особливості: а) пошук об’єктивних основ для пояснення соціальної дійсності; б)
концентрація методів пізнання на суб’єктивній, «людській» стороні суспільних
відносин; в) рух до методологічного плюралізму;
- встановлено, що розвиток сучасної науки фінансового права є
закономірним процесом, зумовленим дією зовнішніх об’єктивно існуючих
чинників, таких як постійно динамічні потреби і запити соціальної дійсності,
розвиток правової системи, необхідність у покращенні діяльності щодо
розподілу, перерозподілу та використання загального суспільного доходу у
формі публічних фінансів. З іншого боку, цей розвиток зумовлений
внутрішніми процесами, що мають місце в науці фінансового права, такими
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як становлення ліберально-індивідуалістичного типу розуміння права,
теоретико-методологічний

плюралізм,

трансформація

методологічного

арсеналу, тощо;
удосконалено:
- визначення науки фінансового права як сукупності накопичених,
осмислених і систематизованих знань про певну сферу фінансово-правової
дійсності, а також процесу пізнавальної діяльності суб’єктів у цій сфері;
- поняття об’єкта та предмета науки фінансового права. Визначено, що
об’єктом науки фінансового права є певна частина фінансово-правової
дійсності,

на

яку

спрямоване

наукове

пізнання.

Предметом

науки

фінансового права є визначене та відокремлене суб’єктом пізнання коло
питань у сфері фінансово-правової дійсності;
- поняття методу пізнання фінансового права як системи способів і
прийомів пізнавальної діяльності, що застосовуються суб’єктом для пізнання
визначеного ним предмету дослідження з метою набуття нових знань про
фінансове право;
- співвідношення понять «система фінансового права» та «система
науки фінансового права». Встановлено, що система науки фінансового
права включає до свого складу окрім знання про чинне фінансове право
також інформацію про його понятійно-категорійний апарат, існуючі
фінансово-правові теоретичні концепції і положення, коментарі діючих
фінансових законів, соціологію фінансового права, історичний матеріал про
його становлення, галузеву бібліографію тощо;
набули подальшого розвитку:
- визначення фінансово-правової дійсності як відокремленої сфери
правової дійсності, яка складається у сфері дії норм фінансового права і
досліджується фінансово-правовою наукою за допомогою відповідних
методологічних прийомів;
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- характеристика взаємозв’язку між сутнісною і методологічною
частинами пізнавальної діяльності, що носить умовний і динамічний
характер;
- теоретичні підходи до визначення понять як первинних елементів
структури системи науки фінансового права, гносеологічне призначення яких
полягає у відображенні та фіксуванні найбільш загальних, істотних
властивостей і найважливіших взаємозв’язків фінансово-правових явищ і
процесів;
- розкриття змісту основних положень теорії меркантилізму та їх
доктринального втілення у науковій течії камералізму як історично першої
цілісної системі знань про публічні фінанси;
- вивчення проблем становлення європейської фінансово-правової
думки кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. під впливом доктрини лібералізму, що
знайшло вираження у формуванні фінансово-правових поглядів в рамках
вчення фізіократів та класичної школи політичної економії;
- характеристика впливу «російсько-німецької фінансової школи» на
становлення вітчизняної «академічної» фінансово-правової науки;
- дослідження

соціологічної

методології

фінансово-правової

проблематики, як способу вивчення колективних фінансових потреб та
організації їх забезпечення;
- аналіз стану і динаміки фінансово-правових досліджень радянського
періоду та становища науки фінансового права у радянській державі в
цілому;
- характеристика ціннісних орієнтирів сучасної вітчизняної науки
фінансового права, пріоритетів її подальшого розвитку.
Практичне
дослідження

значення

визначається

одержаних
актуальністю

результатів
і

новизною

дисертаційного
проблем,

які

розглядаються в ньому, а також шляхів їх вирішення. Результати
дослідження можуть бути використані:
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- у правотворчій сфері – при внесенні змін і доповнень до чинного
законодавства, що регулює процеси адаптації системи вітчизняної юридичної
науки та освіти до кращих європейських та міжнародних зразків;
- у правозастосовчій сфері – для вдосконалення практики реалізації
фінансово-правових приписів у сфері публічної фінансової діяльності;
- у науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень,
спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки
фінансового права;
- у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін
«Теорія держави і права», «Фінансове право», «Наука фінансового права»,
«Історія політичних і правових вчень» тощо, підготовці відповідних
підручників і навчальних посібників.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою
працею. Наукові положення, висновки і узагальнення, що виносяться на
захист, зроблені автором особисто. У колективній монографії «Система
фінансового права: проблеми теорії і правового регулювання» самостійно
підготовлено розділ «Сутність і значення науки фінансового права: еволюція
розуміння» (у джерелі № 2 зі списку опублікованих праць). В індивідуальній
монографії та наукових статтях викладено всі концептуальні положення
дослідження.
Апробація

результатів

дисертації.

Дисертацію обговорено

на

засіданні кафедри адміністративного та фінансового права Національного
університету «Одеська юридична академія». Висновки, узагальнення та
пропозиції, які одержані дисертантом у процесі дослідження, оприлюднені на
33 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях:
«Фінансово-правова доктрина постсоціалістичної держави» (м. Чернівці 2224 вересня 2003 р.), «Проблеми державотворення і захисту прав людини в
Україні» (м. Львів, 5-6 лютого 2004 р.), «Сучасний стан та перспективи
розвитку фінансового права» (м. Київ, 23-24 листопада 2007 р.), «Актуальні
проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах

16

кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення» (м. Суми, 4-5
червня 2010 р.), «Перспективи взаємодії національних правових систем в
умовах глобалізації і регіоналізації» (м. Ростов-на-Дону, 16-17 жовтня 2010
р.), «Держава і право: виклики ХХІ ст. (Кутафінські читання)» (м. Москва,
29-30 листопада 2010 р.), «Генезис публічного права: від становлення до
сучасності» (м. Миколаїв 26-27 листопада 2010 р.), «Правове життя сучасної
України» (м. Одеса 20-21 травня 2011 р.), «Фінансове право у ХХІ сторіччі :
здобутки та перспективи» (м. Ірпінь, 4-7 жовтня 2011 р.), «Теорія і практика
правотворчої

та

правозастосовчої

діяльності

у

контексті

сучасних

реформаційних процесів» (м. Харків, 29-30 жовтня 2011 р.), «Проблеми
правотворчості очима науковців» (м. Одеса, 1-2 листопада 2011 р.),
«Актуальні питання публічного права» (м. Запоріжжя, 11 листопада 2011р.),
«Актуальні проблеми юридичної науки «Десяті осінні юридичні читання»
(м. Хмельницький, 18-19 листопада 2011 р.), «Напрями вдосконалення
правового регулювання суспільних відносин» (м. Київ, 27-28 грудня 2011 р.),
«Питання удосконалення методології сучасної юриспруденції» (м. Одеса, 3031 березня 2012 р.), «Принципи фінансового права» (м. Харків, 19-20 квітня
2012 р.), «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.),
«Поглиблення інтеграційних процесів в сучасному світі та національне
законодавство» (м. Львів, 1-2 червня 2012 р.), «Актуальні питання публічного
та приватного права» (м. Запоріжжя, 3 жовтня 2012 р.), «Правова система
України в умовах державних реформаційних процесів сьогодення» (м.
Ужгород, 26-27 жовтня 2012 р.), «Людина, суспільство і держава: публічноправовий аспект» (м. Миколаїв, 23-24 листопада 2012 р.), «Теоретичні та
практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права» (м.
Одеса, 30 листопада 2012 р.), «Становлення держави і права на різних этапах
історії» (м. Санкт-Петербург, 14-15 грудня 2012 р.), «Теоретичні та практичні
проблеми адаптації національного законодавства України до світових
стандартів правового регулювання» (м. Донецьк, грудень 2012 р.),
«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи
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розвитку» (м. Херсон, 1–2 березня 2013 р.), «Перспективні напрямки
розвитку сучасної юридичної науки» (м. Сімферополь, 16-17 березня 2013р.),
«Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м.
Донецьк, 20-21 квітня 2013 р.), «Сучасні погляди на систему права» (м.
Москва, 20 квітня 2013 р.), «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 1617 травня 2013 р.), «Проблеми теорії фінансового права в сучасний період»
(м. Київ, 13 листопада 2013 р.), «Правові та інституційні механізми
забезпечення сталого розвитку України» (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.).
Публікації. Основні положення та результати дослідження знайшли
відображення у 82 наукових працях, у тому числі: у двох монографіях (1 –
одноособова; 1 – колективна монографія), 41 стаття у наукових фахових
виданнях, 6 наукових статей у виданнях іноземних держав, 33 – у тезах та
матеріалах наукових конференцій.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 15
підрозділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг
дисертації становить 539 сторінок, у тому числі 457 сторінок основного
тексту, список використаної літератури розміщений на 77 сторінках (874
найменування).
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ
ФІНАНСОВОГО ПРАВА

1.1.

Наука фінансового права як об’єкт теоретичних досліджень

Потреба власної ідентифікації гостро стояла перед наукою фінансового
права на протязі всього тривалого і нелінійного процесу її становлення. І в
сучасній фінансово-правовій літературі мають місце гострі наукові дискусії
стосовно визначення предмету, структури фінансово-правової науки, її
функцій та завдань, методології наукових досліджень, а також щодо
можливих шляхів та варіантів подальшого становлення даної галузі знань.
Такі дискусії неминуче призводять до звернення уваги на проблемі
суспільно-політичних передумов становлення та еволюції науки фінансового
права, її теоретико-методологічних та історичних начал і факторів, що
зумовлювали трансформацію методології наукових досліджень на певних
етапах її розвитку.
Питанням становлення науки фінансового права, її предмету, системи
та методології, а також її співвідношення з іншими науками приділялось
багато уваги у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. При цьому, характерним є той
факт,

що

процес

еволюції

вітчизняної

науки

фінансового

права

досліджувався у нерозривному зв’язку із західноєвропейською науковою
традицією. Особливо детально проблеми становлення фінансово-правової
науки, її предмету та системи розкривались у навчальних курсах видатних
російських вчених-фінансистів В.О. Лебедєва[419], І.І. Патлаєвського [528],
І.Т. Тарасова [698], І.І. Янжула [864], С.І. Іловайського [315], Л.В. Ходського
[796], Е.М. Берендтса [87] та цілого ряду інших.
Об’єднуючою ознакою для зазначених навчальних курсів було те, що
розкриття змісту, предметної зумовленості науки фінансового права, її
історичного

розвитку

тощо

розглядалося

авторами

як

ключовий,

першопочатковий пункт дослідження галузі фінансового права, який
дозволяє визначити сферу даного дослідження, окреслити його межі.
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Зокрема, професор Санкт-Петербурзького університету В.О. Лебедєв
розпочинав виклад матеріалу у своєму фундаментальному підручнику з
фінансового права такими словами: «Приступаючи до вивчення науки,
необхідно, перш за все, сформувати для себе загальне уявлення про неї,
ознайомитися з її змістом та з тією метою, якої вона прагне досягти, з тим її
значенням, в силу якого вона має право на нашу увагу… Звичайно, будь-яка
наука, заслуговує на увагу хоча б вже тому, що вона прагне до досягнення
певних теоретичних знань. Але у наш вік, який може бути названим
матеріальним, особливу увагу звертають на себе ті науки, які ведуть до
практичних результатів, наприклад – науки соціальні або суспільні, тому що
вони надають дані для вирішення багатьох питань, що хвилюють сучасне
суспільство. Фінансова наука, що належить до роду наук суспільствознавчих
та державознавчих, вже лише з однієї цієї підстави заслуговує серйозної
уваги та вивчення» [421, с. 34].
В.О. Лебедєв одним з перших серед вітчизняних науковців визначив
сферу та напрямки фінансово-правових досліджень. Відносячи науку
фінансового права до політичних наук, він вважав, що вона має викладатись
у юридично-догматичному напрямку. Цим він протиставляв дану галузь
знань фінансовій науці, що на його думку, мала предметом вивчення правила
фінансового господарства з економічного та політичного аспекту. З цього
приводу вчений зазначав: «Розглядаючи свій предмет, фінансова наука
керується загальними економічними законами і висуває свої положення,
якими має керуватись фінансове законодавство. Отже, предмет науки
фінансового права та фінансової науки однаковий; вони розрізняються тільки
за способом його розгляду та викладення. Наука фінансового права розглядає
свій предмет юридично-догматичним, а фінансова наука – політичним
шляхом» [421, с. 40].
Оцінюючи методологічне значення праці В.О. Лебедєва у становленні
теорії та методології науки фінансового права, слід наголосити що у
вітчизняній юридичній та економічній науці кінця ХІХ ст. не проводилося
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чіткого водорозділу між категоріями «фінанси» та «фінансове право». Так
само не було єдності у поглядах щодо співвідношення фінансової науки і
науки фінансового права. Вивчення сукупності правових норм, що
регулюють

фінансові

відносини

традиційно

вважалось

невід’ємною

частиною економічної науки: або політичної економії, або науки про фінанси.
Навчальний

курс

В.О. Лебедєва

став

першою

у

вітчизняній

науці

систематизованою науковою працею, яка за назвою та змістом мала предметом
свого дослідження саме фінансове право. Сам автор наступним чином
пояснював власний акцент на «юридичному аспекті» своєї наукової праці: «У
нашій книзі відведено значно більше місця, ніж в іноземних посібниках,
порівняльного огляду фінансових вчень та огляду фінансових законодавств
найважливіших держав, при можливо докладному викладі російського
фінансового права. Цим і зумовлена назва – «Фінансове право» [418, с. I].
Вчений визначав фінансове право, як оформлені в законодавчу форму
правила існування фінансового господарства, тобто норми, відповідно до
яких здійснюється господарська діяльність держави, спрямована на
придбання необхідних їй матеріальних засобів. У цьому, В.О. Лебедєв
підтримує ідейну лінію свого вчителя, професора Гейдельберзького
університету К.Г. Рау, під впливом якого у європейській фінансовій
літературі «почали з’являтися твори, в яких включалися відомості з діючого
фінансового законодавства з певною часткою історичної та статистичної
інформації» [121, с. 8]. Таким чином, серед вітчизняних вчених юристів та
фінансистів саме В.О. Лебедєву належить першість у визначенні науки
фінансового

права

та

встановленні

її

місця

і

ролі

в

системі

суспільствознавчих наук.
Окремої уваги заслуговує той факт, що при розробці системи науки
фінансового права В.О. Лебедєв категорично не сприйняв існуючий у
вітчизняній фінансовій літературі підхід, за яким сфера наукових досліджень
обмежувалась в основному проблематикою публічних доходів. Вчений
вважав, що фінансове законодавство і фінансова політика повинні бути
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виразниками системи заходів, спрямованих насамперед на забезпечення
безперервного задоволення потреб держави. При цьому, на його думку,
фінансове законодавство не може обмежитися тільки зазначенням засобів
задоволення таких потреб, але і повинно визначати заходи збереження і
правильного витрачання зібраних коштів. Він наполягав на тому, що
фінансове законодавство має являти собою систематичний звід всіх актів, що
стосуються

фінансового

господарства

держави

і

місцевих

органів

самоврядування. На його думку, коли фінансове законодавство є не
випадковим набором законів і статутів, а цілісним, систематичним і
перейнятим однієї основною ідеєю актом законодавчої влади, тоді воно і
може називатися фінансовим правом країни [418, с. 12].
У зв’язку з цим, В.О. Лебедєв запропонував власну, принципово
відмінну від існуючої у вітчизняній фінансовій літературі систему фінансовоправової науки, в яку включив наступні складові: а) державні потреби,
поняття про фінансове господарство та фінансові установи; б) державні
доходи та повинності; в) устрій земського та общинного фінансового
господарства; в) способи покриття надзвичайних потреб [418, с. 97].
Показовим є те, що першим елементом системи науки фінансового
права В.О. Лебедєва є вчення про державні потреби. Вибудувана таким
чином авторська система фінансово-правової науки підкреслює пріоритет
державних витрат порівняно з державними доходами. Вчений у такий спосіб
наголошував, що держава мобілізує доходи не для власного збагачення, а
виключно для покриття витрат на поточний фінансовий рік. У цьому, на
думку В.О. Лебедєва, полягає основна відмінність публічних фінансів від
фінансів приватних.
Розробляючи теорію та методологію науки фінансового права,
В.О. Лебедєв
історичного

переконливо
та

продемонстрував

порівняльного

методів

при

переваги
вивченні

використання
фінансового

законодавства. Так, практично по кожному фінансовому інституту вчений
дає докладні історичні посилання і вказівки, спираючись при цьому на
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першоджерела і найкращі наукові розробки того часу. Якщо сучасникам
В.О. Лебедєва

така

інформація

могла

здатися

«історичним

перевантаженням», то сьогодні вона набуває особливої цінності. Всі
найважливіші інститути фінансового права автор представляє в їх
історичному розвитку, не обмежуючи при цьому предмет дослідження тільки
вітчизняним законодавством, а включаючи в нього і фінансово-правову
практику розвинених європейських держав.
Мета

використання

порівняльного

(компаративного)

методу

у

фінансовому праві, на думку В.О. Лебедєва, обов’язково повинна бути
пов’язана з інтересами вітчизняного державного господарства. Він виступав
проти «чистого» компаративізму, тобто вивчення фінансового законодавства
зарубіжних країн виключно в «академічних» інтересах, безвідносно до
можливості використання передового закордонного досвіду у вітчизняних
публічних фінансах.
Розроблена

В.О.

Лебедєвим

теорія

науки

фінансового

права,

вибудувана на історично-порівняльній методології стала взірцем для
подальших фінансово-правових досліджень, а історичний та компаративний
методи наукового дослідження стали основою методології науки фінансового
права другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя. Навіть у перші роки
радянської влади також наголошувалось на особливому значенні історичнофінансових досліджень. Так, професор Київського комерційного інституту
М.І. Мітіліно писав: «Щоб розуміти сучасне, треба знати минуле. Щоб
розуміти

сучасну

організацію

фінансового

господарства

публічних

об’єднань, треба знати той шлях історичного розвитку, що пройшли вони.
Через те й повинна бути особлива галузь фінансової науки – історія
фінансового господарства» [460, с. 12].
Разом з тим, необхідно відзначити, що домінування історичного та
порівняльного методів наукового дослідження у науці фінансового права
другої половини ХІХ сторіччя мало і ряд негативних аспектів. Надмірне
захоплення історизмом та практикою зарубіжного регулювання державних
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фінансів призводили до «методологічних перекосів» – ситуації, за якої
суттєво звужувався предмет вітчизняних наукових досліджень.
Про можливість існування такого негативного явища у методології
науки фінансового права застерігав і В.О. Лебедев, який у рецензії на книгу
М.М. Ковалевського «Досвід з історії юрисдикції податків у Франції з
ХІV ст. до смерті Людовіка ХІV» писав: «Останнім часом в нашій навчальній
літературі стало відзначатися досить дивне явище: деякі з наших талановитих
молодих учених риються в закордонних бібліотеках і архівах для розробки не
будь-яких спільних наукових або близьких серцю вітчизняного вченого
питань; ні, вони трудяться над історичним відтворенням якоїсь іноземної
установи, припустимо цілком вартої уваги, – але розробляють при цьому
свою тему в таких подробицях, які надають їх творам занадто багато
місцевого колориту, на шкоду їх загальнонауковому значенню… Ми
притримуємося того переконання, що вітчизняний юрист повинен працювати
в інтересах своєї батьківщини, що у дослідженнях своїх, він повинен
постійно мати на увазі застосування власних висновків на користь нашого
державного ладу, нашого юридичного побуту, нашого права. Працювати для
іноземців нам немає ніякої потреби; у них досить для цього своїх талантів,
своїх учених сил» [421, с. 10].
Методологічну ситуацію в науці фінансового права кінця ХІХ ст. дуже
яскраво проілюстрував академік І.І. Янжул, який писав: «оцінюючи стан
фінансової науки в Російській імперії слід визнати, що майже до останнього
часу вона показувала малу кількість оригінальних праць, особливо з теорії, і
в більшості творів повторяла лише іноземні зразки у формі перекладів чи
компіляцій. Винятки досить рідкісні… Нечисленні російські праці фінансового змісту, що вийшли в світ за першу половину XIX ст. і скільки-небудь
заслуговують на увагу, або трактують переважно практичні питання..., або
спрямовані на теми історичного змісту. Взагалі, історія фінансів у нас розроблена набагато повніше і краще, ніж теорія» [864, с. 14].

24

Процес становлення фінансово-правової думки у Російській імперії
кінця ХІХ ст. дуже змістовно охарактеризував видатний фінансист, професор
Л.В. Ходський. У своїй характеристиці вчений окремо зупинився на проблемі
історії науки фінансового права як об’єкта наукових досліджень у російській
імперській правовій та економічній літературі. Зокрема, він писав: «Що
стосується історії фінансової науки в Росії, то вона не може похвалитися
багатством і оригінальністю. Проте вже на початку XIX ст. у нас з’явився
трактат по фінансовій науці, що заслуговує серйозної уваги: «Досвід теорії
податків» М.І. Тургенєва (1818). У 40-х рр. вийшов курс професора
І.Я. Горлова «Теорія фінансів» (1841). У 80-х рр. з’являється великий курс
професора В.О. Лебедєва «Фінансове право» (1882-1885). Праця В.О.
Лебедєва являє собою самий великий і докладний виклад фінансового права
російською мовою. Із сучасних університетських викладачів фінансової
науки в Росії найбільшою популярністю за свої «курси» науки користуються
академік І.І. Янжул та професор І.X. Озеров. Професор П.П. Мігулін збагатив
фінансову літературу незамінною капітальною працею, присвяченою
російському державному кредиту (П.П. Мігулін «Російський державний
кредит»). А.О. Ісаєв серед своїх численних праць також має роботи,
присвячені фінансам («Нариси теорії і політики податків» і «Наші фінанси і
прибутковий податок»). Згадаю ще професора з Києва М.П. Яснопольского
(«Про географічний розподіл державних доходів і витрат в Росії у 18901897»). З представників науки, що просунулися також і на терені фінансового
управління та законодавства, в історії російських фінансів залишив по собі
пам’ять як міністр фінансів і голова комітету міністрів професор Київського
університету М.X. Бунге. Із запровадженням Державної Думи, в якості
голови

бюджетної

комісії

почесної

популярності

набув

професор

Харківського університету М.М. Алексєєнко. В останні 10-15 років у
російській фінансовій літературі заявили про себе цінними працями багато
молодих вчених, що присвячують свої спеціальні наукові праці темам
фінансового господарства іноземних держав. З цієї групи назву П.П. Гензеля:
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«Новий вид місцевих податків» (1902), «Податок з спадщин в Англії» (1907),
М.І. Фрідмана: «Сучасні податки на предмети споживання» (1908),
В.М. Твердохлєбова: «Оподаткування міських нерухомостей на Заході»
(1909), М.О. Курчинського: «Міські фінанси. Еволюція податкової системи в
містах Пруссії» (1911). У числі представників новітньої фінансової
російської літератури слід згадати також М.І. Боголепова («Державний борг»
(1910) і Л. Яснопольського. Не можна не відзначити, що пожвавлення в
галузі фінансової науки, яке помітне останнім часом, значною мірою
викликано зміною в політичному ладі Росії і залученням виборних
представників

населення

до

фінансово-економічного

будівництва»

[798, с. 16-17].
Одним з поворотних моментів у дослідженні вітчизняної фінансовоправової науки стала публікація у 1883 році підручника професора
поліцейського і фінансового права Ярославського Демидівського ліцею Івана
Тимофійовича Тарасова «Нарис науки фінансового права» [698]. Знаковість
появи цього глибокого за своїм змістом наукового твору полягає, насамперед
в наступному: По-перше, це була перша в історії вітчизняної науки праця,
присвячена теоретичним розробкам предмету, методу і системи науки
фінансового права. Власне, вперше у вітчизняній фінансово-правовій
літературі з’явився систематизований підручник, у назві якого містилось
словосполучення: «наука фінансового права». По-друге, даний науковий твір
був першим і на протязі тривалого часу єдиним комплексним дослідженням,
у якому акцент був зосереджений саме на вивченні юридичного матеріалу.
Автором розроблена власна концепція фінансового законодавства, системи
органів фінансового управління, теорія примусу у сфері виконання
фінансових приписів держави тощо. По-третє, теорія фінансового права
І.Т. Тарасовим викладається у поєднанні з основами поліцейського права та
теорією управління, що в цілому посилює юридичну складову концепції
даної наукової праці.
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Унікальність даного підручника, присвяченого вивченню правової
складової фінансової науки полягає в тому, що у вітчизняній фінансовоправовій літературі ХІХ століття, як і в попередні періоди її розвитку,
наукові твори за своїм змістом мали комплексний, економіко-правовий
характер, при цьому, економічна проблематика у них безумовно домінувала.
В даному творі зроблена спроба відійти від дослідження економічних
проблем публічних фінансів, повністю зосередившись, таким чином на
питаннях державного управління фінансами, організацією функціонування
державних фінансових установ та системі фінансового законодавства. Такий
підхід вважався нетрадиційним для фінансової науки другої половини ХІХ
століття, що потягнуло за собою на адресу даної праці як велику кількість
схвальних відгуків, так і критичних зауважень [419, с. 196; 204, с. 97].
На думку О.М. Козиріна, логіку І.Т. Тарасова щодо наукової концепції
та змісту підручника можна пояснити насамперед тим, що автор спеціально
не займався розробкою економічних проблем публічних фінансів, оскільки
був насамперед «різносторонньо освіченим юристом» [365, с. 18].
Розкриваючи поняття та зміст фінансово-правової науки, І.Т. Тарасов
відмежовував її від позитивного фінансового права, яким вважав сукупність
положень, що визначають державно-господарську сферу певного народу у
певну епоху. Джерелами такого позитивного фінансового права, на думку
вченого, є закони, адміністративні розпорядження та звичаї. Фінансове право
І.Т. Тарасов трактував як науку про правові норми, що визначали сферу
державного фінансового господарства. З цього приводу він писав: «Наука
фінансового права, предметом якої є доходи і витрати держави та управління
ними, переслідує основну мету: розкриття змісту законів явищ у сфері
державного господарства у зв’язку з аналізом правових норм, що регулюють
дане господарство» [698, с. 8-9].
На думку І.Т. Тарасова, складовою частиною предмету фінансового
права є фінансові закони, які містять правові норми, що визначають взаємні
відносини між казною і платниками податків та регулюють організацію
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всього фінансового управління. Фінансові закони вчений вважав особливим
різновидом законодавчих актів, метою яких є, з одного боку, надання
гарантій основних прав громадян – платників податків, а з іншого –
обмеження фіскальних прав, що випливають з особливого статусу
державного фінансового господарства. До предмету регулювання фінансових
законів І.Т. Тарасов відносив такі питання; встановлення всіх державних
зборів та повинностей, а також будь-яких привілеїв у сфері оподаткування;
порядок сплати податків, заходи їх примусового стягнення; участь платників
у розподілі податків та повинностей; порядок оскарження невірно
визначених результатів оподаткування; право судового захисту громадян,
права та законні інтереси котрих були порушені органами фінансового
управління; затвердження державного бюджету, в якому зводяться воєдино
державні витрати і доходи; затвердження звіту про виконання державного
бюджету; режим гласності фінансового управління [698, с. 248-293].
На жаль, надзвичайно прогресивне за своїм змістом вчення І.Т.
Тарасова про фінансові закони не знайшло підтримки в сучасній йому науці
фінансово права та не було в належній мірі реалізованим у вітчизняній
практиці. На відміну від Російської імперії, у ряді країн Західної Європи
фінансові закони з кінця ХІХ ст. є невід’ємним атрибутом правової системи,
який закріплений на законодавчому, а навіть – на конституційному рівні
[366, с. 54].
Власний підхід до тлумачення предмету і системи науки фінансового
права, який концептуально відрізнявся від існуючих у науці підходів,
запропонував академік Російської імперської Академії наук, професор
Московського університету І.І. Янжул. Зокрема, на думку вченого, питання,
пов’язані з державними витратами слід розглядати в курсі державного і
поліцейського, а не фінансового права. З цього приводу він зазначав:
«Вчення про державні витрати випливає цілком з поняття про сутність
держави та її обов'язки, зумовлюється організацією держави, формою
правління, устроєм урядових установ, завданнями економічної політики.
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Тому, воно у повному обсязі належить до державного і поліцейському права,
віданню яких підлягають перераховані питання, а ніяк не до фінансової
науки, що має абсолютно спеціальну область дослідження» [857, с.18-9 ].
Так само вчений запропонував власний підхід до трактування науки
фінансового права та її місця в системі суспільствознавчих наук. Зокрема, він
умовно розподіляв всі галузі сучасної йому юриспруденції на дві великі
групи. В одну групу він включив всі науки, що розглядають і вивчають
«моральні підстави, внутрішні, духовні умови суспільства: відносини людей
один до одного, їх взаємні права та обов'язки; відносини окремих осіб до
суспільства і держави, як своєї, так і чужої ... ». До числа цих наук він
відносив «дисципліни права державного, цивільного і кримінального з їх
підрозділами ». До складу другої, меншої за обсягом, групи І.І. Янжул
включав ті науки, які мають своїм предметом зовнішні ... фізичні умови
державного життя. Такими, на його думку, є науки «адміністративні в
широкому сенсі слова, і між ними чільне місце має бути відведене наукам
господарським, тобто політичній економії, статистиці і науці державного
господарства, або, за усталеною термінологією, науці про фінанси або
фінансового права» [857, с. 170].
Наука фінансового права, її зміст, завдання та призначення, стала
предметом окремого спеціального дослідження професора Новоросійського
університету міста Одеси, завідуючого кафедрою фінансового права Сергія
Івановича Іловайського [313, с. 16], яке залишалось єдиним у своєму роді на
протязі більше, ніж сторіччя. Дана праця стала першою у вітчизняній
фінансовій та правовій літературі, у якій зосереджувалась увага саме на
юридичній складовій предмету фінансових досліджень.
Цінність та теоретична значимість наукового твору С.І. Іловайського
особливо яскраво проявляється при врахуванні пануючих у фінансовій
літературі ХІХ ст. концептуальних підходів до поняття науки фінансового
права, її місця в системі наук. Адже протягом усього ХІХ ст. фінансове право
розвивалось у нерозривній єдності з економічною наукою (її частиною про
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фінанси), що не сприяло розвиткові власного понятійно-категорійного
апарату даних наук, ускладнювало вироблення й застосування власного
методологічного інструментарію. Вирішального значення набув факт
відносно пізнього усамостійнення фінансового права і його історії як науки
та взаємозв’язок із суміжними дисциплінами, що формувалися майже
одночасно.
Негативним наслідком такого розуміння було віднесення науки
фінансового права до допоміжних, другорядних учень економічної науки.
Услід за німецьким вченим А. Вагнером, який визначав фінансове право як
допоміжну систему знань, що займає місце в теорії фінансів після приватної
економії, політичної арифметики, історії і статистики фінансів, переважна
більшість представників російської школи фінансового права вбачала її місце
в якості складової фінансової науки, поряд з фінансовою теорією, історією та
статистикою [586, с. 96].
С.І. Іловайський був категоричним опонентом такої позиції. З даного
приводу він зазначав: “Часто фінансове право називають частиною
політичної економії. З цим ніяк не можна погодитись, оскільки на відміну від
політичної економії, що є наукою про приватне господарство, фінансове
право є наукою про суспільне або публічне господарство” [314, с. 3].
Вчений залишився вірним своїм переконанням у самостійності
характеру науки фінансового права, що знайшло своє вираження і в його
подальших наукових працях. Так, заперечуючи проти ототожнення предметів
науки фінансового права і політичної економії, він категорично не
погоджувався з пануючими уявленнями її похідного характеру від
економічної науки, визнаючи її самостійний характер, як відокремленої
галузі знань, «що має власну особливу сферу досліджень». На його думку,
наука фінансового права вивчає господарську діяльність різноманітних
суспільних інститутів, у першу чергу, – державні доходи та витрати, що
зумовлює вивчення фінансового законодавства та управління, склад та устрій
державних фінансових органів. З даного приводу Сергій Іванович висловився
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так: «Фінансова наука

у вузькому значенні цього слова повинна

досліджувати явища фінансового господарства та визначення основних його
закономірностей, однак кожна цивілізована держава має власні закони, які
визначають і регулюють її фінансовий устрій та управління. Сукупність
юридичних норм і законів, за якими держава веде власне господарство,
становить фінансове право. Отже, фінансова наука – це фінансова теорія, яка
відповідає на питання, яким повинно бути фінансове господарство
відповідно до сьогоднішніх уявлень. Наука фінансового права – це наука, яка
відповідає на питання, яким є фінансове господарство держави в дійсності. В
силу цього, найбільш доцільно називати нашу науку – наукою фінансового
права» [316, с. 12].
Визначаючи науку фінансового права як публічно-правову дисципліну,
С.І. Іловайський вважав, що її метою є систематизація норм позитивного,
діючого у певному місці і в певний час фінансового права, шляхом
застосування методів юридичного мислення, першим серед яких називався
специфічно-правовий – конструктивно-догматичний метод дослідження.
Таке відособлення вченим даної галузі знань в якості окремої наукової
дисципліни та акцентування на її юридичному характері отримало як своїх
критиків, так і прихильників. Зокрема, П.П. Гензель, характеризуючи праці
С.І. Іловайського, вважав, що їх суттєвим недоліком є зосередження головної
уваги «на догмі фінансового права» [204, с. 97].
Абсолютно протилежну оцінку надав А.М. Зак, який називав
підручник

С.І. Іловайського

«…першим

в

історії

фінансової

науки

дослідженням, присвяченому юридичній розробці фінансів, що безсумнівно
відкриває у даному відношенні цілу епоху» [292, с. 3-4].
В науковій рецензії, розміщеній в журналі «Русская мысль», давалася
наступна оцінка даному підручнику: «Ця книга являє собою, без сумнівів,
видатне явище в російській фінансовій літературі. Будучи присвяченою
юридико-догматичній розробці російського фінансового права шляхом
застосування конструктивно-догматичного методу, вона заповнює, тим
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самим, істотну прогалину в існуючій російській літературі і головним чином
– в російських курсах фінансової науки…Дана праця є дуже вдалим першим
в Росії дослідженням побудови системи позитивного фінансового права,
здійсненого юристом» [292, с. 6].
Абсолютно погоджуючись з А.М. Заком в його характеристиці
С.І. Іловайського, як розробника юридичного аспекту предмету науки
фінансового права, відзначимо, що намічені вченим основні концептуальні
підходи до визначення суті, змісту та призначення науки фінансового права
довгий час залишались та все ще залишаються «теоретичною цілиною». Як
справедливо констатував сучасний дослідник історії науки фінансового права
К.С. Бєльський, нинішні вчені нечасто беруться за розробку питань,
пов’язаних із теорією науки, у зв’язку з чим дана проблематика і сьогодні
рідко опиняється в центрі уваги [85, с. 4].
Окремі питання предметного спрямування фінансово-правової науки,
удосконалення її методологічного інструментарію були предметом вивчення
І.Х. Озерова [501; 502] та В.М. Твердохлєбова [716].
Однак, у своїх працях вчені зупинялись переважно на дослідженні
економічної складової предмету науки фінансового права. Так, професор
Московського університету І.Х. Озеров послідовно дотримувався єдиного
методологічного підходу у дослідженні причин та передумов фінансовоправових явищ, зводячи їх до одного, елементарного і неподільного начала –
боротьби соціальних груп. За визнанням С.І. Іловайського, однією з головних
заслуг І.Х. Озерова перед вітчизняною фінансово-правовою наукою є те, що
він вперше в її історії зробив спробу не тільки формулювання, але й
застосування у вивченні фінансово-правових явищ нового методу фінансової
науки, названого ним соціологічним методом дослідження [315, с. 14].
Такий методологічний підхід вченого знайшов своє вираження у
спеціальному дослідженні «Про прийоми вивчення фінансової науки»
[501; 500], – однієї з перших його праць, яка стала визначальною у подальшій
науковій

творчості.

Характеризуючи

предмет

фінансово-правових
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досліджень, І.Х. Озеров писав, що фінансова наука вивчає фінансове
господарство – сукупність відносин, які виникають на ґрунті отримування
союзами публічного характеру матеріальних засобів. Вона вивчає ті способи,
за допомогою яких дані союзи здобувають для себе необхідні кошти і як ці
способи відображаються на інших аспектах соціального життя; чому в одну
епоху превалюють одні способи, а в іншу – інші. На думку вченого, питання
фінансового господарства є «питаннями про живлення союзів публічного
характеру: як вони отримують кошти, як ці кошти розтікаються по всьому
тілі, як вони перетворюються в послуги, корисні для держави, які інтереси
при цьому здійснюють свій вплив» [501, с. 3].
І.Х. Озеров наголошував, що предметом науки фінансового права є
фінансове господарство держави, громад, міст тощо, а основним її завданням
є вивчення причинного зв’язку даного кола явищ з точки зору їх
формального і матеріального розвитку. Досягнення такого завдання можливе,
на думку вченого, шляхом застосування відповідного методологічного
інструментарію в рамках «чистої» аналітичної науки. Він писав: «Ось
завдання чистої фінансової науки: ми досліджуємо в ній «що» і «чому» і
залишаємо за дверима науки наші симпатії і антипатії. Ми покликані не
виробляти фінансові рецепти в храмі науки, а встановлювати закономірності
явищ, підмічати відомі емпіричні закони явищ, спираючись на які ми могли б
потім реалізовувати наші побажання» [500, с. 18].
З іншого боку, вчений визнавав, що оскільки наука знаходить
емпіричні закони, що керують зміною форм фінансового господарства, то
вона і надає матеріал для обговорення ідеалів у сфері фінансової політики.
Саме наука може авторитетно вказати, що певний ідеал при існуючих
суспільних відносинах не може бути реалізованим.
Висхідним пунктом наукового дослідження науки фінансового права
на думку І.Х. Озерова є фінансовий інтерес певної соціальної групи.
Схематично вчений наступним чином зображував витоки та правову природу
фінансового права: кожна соціальна група виступає з власними окремими
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інтересами; у результаті руху та боротьби цих груп зароджується певна
форма фінансового господарства; дана організація оформлюється правовими
нормами, які у своїй сукупності становлять фінансове право. Таким чином, на
його думку, фінансове право є кристалізованим результатом руху (боротьби)
соціальних груп у певному колі явищ при певному економічному ладі. На
підтвердження власної тези І.Х. Озеров наводив такий приклад. Кожна група
пред’являє власні вимоги відносно фінансової організації державного
господарства. Так, соціальна група робітників виступає з вимогою скасування
чи зниження сум податків на споживання предметів першої необхідності та їх
заміни на майнові податки. У свою чергу, соціальна група землевласників
виступає з вимогою зниження ставок земельного податку та підвищення
ввізного мита на хліб тощо. Оскільки кожна з цих соціальних груп виступає з
власною програмою, то певний фінансовий інститут є результатом компромісу
між ними. Отже, ще раз підсумовує вчений, фінансова система держави є
результатом боротьби різних суспільних груп. Його ключова теза: «Без
моменту боротьби ми не зрозуміємо фінансового права» [501, с. 10] становить
квінтесенцію охарактеризованої нами наукової праці.
Вважаючи соціологічний метод наукового дослідження найбільш
прийнятним для відображення фінансово-правової дійсності, І.Х. Озеров
досить критично ставився до застосування наукою фінансового права
формально-догматичного та історичного методів, які, на його думку, були
нерозривно пов’язані між собою. Як він зазначав, нерідко дослідники
обмежуються лише описуванням явищ, яке у догматичному напрямку
зводиться до формулювання певних конструкцій і встановлення фактів про
те, що у певний момент певний предмет почали оподатковувати, потім
підвищили розміри оподаткування, потім їх понизили, а потім взагалі
відмінили. При цьому, не вказано головного: не пояснено причин таких дій,
не вказано, від чого залежить зміна у оподаткуванні[501, с. 18-19].
Оскільки історичний метод наукового дослідження не дає відповіді на
вказані питання, він, на думку вченого, не приносить багато користі для
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науки фінансового права, так як характеризує лише те, що право постійно
змінюється, за законом приймається наступний закон. В цьому І.Х. Озеров
розвивав ідейну лінію видатного німецького вченого-правознавця Р. Ієрінга,
який критикуючи німецьку історичну школу фінансів писав: «Історія
фінансового права нерідко обмежується тільки знанням циферблату
годинника, не маючи поняття про його механізм. Вона не вивчає питання про
приховану силу, яка призводить до руху стрілку і історія перетворюється в
архів якогось департаменту, закиданого старими справами з одноманітними
написами: «справа почалась тоді-то, закінчилась тоді-то» [310, с. 145-146].
Залишається

лише

фіксувати

закони

один

за

одним

в

їх

хронологічному порядку з лаконічними надписами. А якщо до цього
приєднати ще короткі біографії благородних та неблагородних джентльменів,
які складали ці акти, архівних реєстраторів та авторів усіх підручників, то ми
отримаємо

типовий

зміст

науки

фінансового

права

від

осіб,

що

притримуються такого наукового напрямку [501, с. 19].
Недоліком догматичного методу наукового дослідження, на думку
І.Х. Озерова є те, що у результаті його застосування наукою фінансового
права всі здобуті знання зводяться до певної конструкції чи класифікації, в
якій перераховуються різноманітні факти, надається їх детальний опис, що
сприймається як догма. При цьому, вчений не заперечував корисності
догматичного методу і не відмовлявся від його застосування. Він вказував, що
догматика має важливе значення і суттєво полегшує процес наукового пізнання.
Однак,він все ж наполягав, що хоч зібрання фінансових фактів і є «почесною
працею», – ця діяльність носить попередній підготовчий характер у науковому
дослідженні, на якій ні в якому разі не можна зупинятись [501, с. 20].
Характеризуючи стан сучасної йому науки фінансового права, І.Х.
Озеров вважав найбільшим її недоліком змішування науки з політикою.
Зокрема, він писав: «Вчені-фінансисти вважають своїм обов’язком виступати
з кожного приводу або зі схваленням, або із засудженням. Через це,
підручники, в яких автори притримуються такого напрямку, часто нагадують
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книгу правил хорошого тону: землі раніше надавались великими ділянками, а
тепер так робити недобре… раніше існували подушні податі, а тепер
фінансист не рекомендує їх стягувати. Підручники такої категорії вчать, як
людина повинна ставитись до тих чи інших явищ, щоб отримати звання
вихованого вченого-фінансиста. Ці підручники нагадують посібники з
великою масою формул на різні випадки життя. Висновок один: існували різні
звичаї, тепер частково існують інші, а інші ще треба запровадити» [501, с. 21].
Вчений частково виправдовував існування зазначеного недоліку
фінансово-правової науки її відносно молодим віком. На його думку, дана
галузь правових знань виникла в суспільстві на основі прагнення
задовольняти практичні запити життя, тобто вказувати, як держава може
краще

забезпечувати

себе

матеріальними

засобами. Однак,

подібне

змішування науки і фінансової практики І.Х. Озеров вважав дуже шкідливим,
оскільки через це наука наповнюється стороннім змістом: замість знань
виробляються державні та партійні рецепти, у яких автори оперують лише
вказівками та побажаннями, забуваючи про суто наукові завдання
фінансового права, якими є встановлення закономірності явищ. «Не із
засудженням чи осудом ми повинні виступати у фінансовій науці, – писав
він, – а холодно і неупереджено. Ми не вправі ставити питання, яким є більш
справедливе оподаткування – прогресивне чи пропорційне. Це – неправильна
постановка, яка перекручує науку. Необхідно ставити питання таким чином:
чим зумовлене в даний час прогресивне оподаткування і як впливає та чи
інша форма на народне фінансове господарство. Не можна у сфері чистої
науки говорити, які форми оподаткування є більш справедливими. Потрібно
вивчати, чим взагалі зумовлюється рівномірність розподілу податкового
тягаря. Точно таким же чином слід вивчати історичні причини, які зумовили
в певний момент загальність оподаткування всіх громадян, чи ухилення від
нього певних соціальних груп» [501, с. 23]. На наше переконання, така
позиція І.Х. Озерова стосовно «теоретичної чистоти» науки фінансового
права має стати її методологічним орієнтиром і в сучасних умовах.
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Висвітленим у праці «Про прийоми вивчення фінансової науки»
позиціям вчений залишався вірний на протязі всього свого творчого шляху.
Про це зокрема, свідчить те, що автор включив у повному обсязі текст цієї
праці у підручник «Основи фінансової науки. Вчення про звичайні доходи».
Даний підручник, що був визнаний одним з найбільш примітних за
повнотою, оригінальністю та ретельністю розробки [204, с. 96], удостоєний
Імператорською Академією наук премії С.О. Грейга, та витримав декілька
перевидань, [498; 503; 496; 494; 495; 497; 507] приніс І.Х. Озерову
всезагальне визнання як провідного вченого а галузі фінансів та засновника
соціологічної школи фінансового права.
Професор В.М. Твердохлєбов, досліджуючи зміст та сутність науки
фінансового права вважав, що її призначенням є вивчення фінансових явищ
як явищ соціальних, а об’єктом фінансово-правових досліджень є закони та
розпорядження влади, що впливають на економічне життя. Завдання науки
фінансового права полягає в систематизації законодавства та в застосуванні
вироблених норм до конкретних ситуацій. Тому, на його думку, фінансове
право, як самостійна юридична дисципліна, повинна бути виділена в окремий
предмет викладання в системі юридичної освіти.
Беззаперечною

заслугою

В.М.

Твердохлєбова

перед

наукою

фінансового права є розробка механізму застосування соціологічного методу
у процесі пізнання фінансово-правових явищ. Як стверджував вчений,
розпочинати процес вивчення необхідно з сучасного законодавства, після
чого треба вивчати минулі форми та причини, які викликали їх зміни, а потім
розглядати техніку фінансового інституту, який вивчається (наприклад, якщо
мова йде про податки то способи їх справляння) і його фактичне
застосування. Об’єктом дослідження, на його думку, повинно бути
з’ясування впливу конкретної фінансової форми на економічне життя країни,
окремих місцевостей, різноманітних класів та прошарків населення,

що

дасть змогу визначити пов’язані з нею інтереси різних суспільних груп, а
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відповідно, і ставлення їх до певного фінансового інституту та зробити
прогноз подальшої еволюції [716, с. 37].
Важливим джерелом вивчення процесу становлення та розвитку науки
фінансового права стали бібліографічні вказівники та посібники з фінансовоправової літератури А.П. Суботіна [684] та П.П. Гензеля [204]. Окремо слід
наголосити на значенні для подальшого розвитку науки фінансового права,
яке мала праця професора П.П. Гензеля «Бібліографія фінансової науки.
Тлумачний вказівник з найголовніших творів у російській та іноземній
фінансовій літературі», опублікована у 1908 році [204]. На думку
А.Й. Буковецького, дана праця була виконана краще інших бібліографій
фінансової літератури, оскільки її виконував не любитель бібліографії, а
великий знавець фінансової літератури» [121, с. 250]. П.Б. Струве, назвав
книгу П.П. Гензеля «посібником надзвичайно корисним і для добре
освіченого фахівця і для початківця вченого, і для широкого кола читачів, які
здобувають фінансово-економічну освіту» [681, с. 246]. Безумовна цінність
даної книги полягає в тому, що у ній поданий не просто бібліографічний
перелік праць з фінансової та фінансово-правової проблематики, – вчений
подає власний критичний аналіз найбільш значущих, на його думку,
наукових творів, виділяючи їх сильні сторони та недоліки. Тому, дана праця
має величезне теоретичне та методологічне значення для фінансово-правової
науки і є безцінним посібником для сучасного дослідника теорії та історії
фінансового права.
Окремі аспекти становлення науки фінансового права в системі
вітчизняних університетів розкриті завдяки бібліографічним вказівникам
М.П. Загоскіна, В.С. Іконнікова, М.П. Чубинського, Д.І. Багалея та інших
[286; 318; 95; 839]. Зокрема, з фактологічної точки зору значний інтерес
становить «Біографічний словник професорів та викладачів Імператорського
університету св. Володимира» (1834-1884), що вийшов під редакцією
професора університету В.С. Іконнікова у 1884 р [95]. Дана праця стала
однією з перших та, на жаль, ледь не останніх спроб зібрати життєвий опис
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всіх без винятку вчених, які працювали в різних галузях університетської
науки, в тому числі – й науки фінансового права за перші п’ятдесят років
існування Київського університету. Автори статей у «Словнику» були
представниками різних факультетів і могли, як сучасники оцінювати не
тільки викладацькі заслуги, а й науковий внесок кожного професора.
Порівняльна характеристика діяльності імперських університетів в різні
періоди їх існування стала також темою наукового дослідження В.С.
Іконнікова «Російські університети у зв’язку із здійсненням загальної
просвіти», опублікованого у «Віснику Європи» у 1876 році [312].
Важливим джерелом вивчення розвитку фінансової та фінансовоправової науки у Російській імперії продовжує залишатись «Критико
біографічний словник російських письменників та вчених» Венгерова С.А.,
опублікований декількома томами в різні роки наприкінці XIX - на початку
XX ст. в Санкт-Петербурзі [141]. На жаль, ця робота не була завершена в
тому обсязі, в якому її планував автор.
З 30-х років ХХ ст. цілісні комплексні дослідження з теорії, історії та
методології науки фінансового права були фактично відсутні, що було
зумовлено жорсткими ідеологічними рамками, впровадженими у практику
наукового життя. Окремі, переважно фінансово-економічні дослідження
характеризували багатий теоретичний спадок науки фінансового права як
«вульгарне», «реакційне», а головне – «антимарксистське» вчення про
формально-юридичне тлумачення правової природи державних фінансів як
сфери класової боротьби [156; 158]. На фоні цього, особливо цінною є
розробка проблем теорії радянської науки фінансового права у працях Ю.А.
Ровінського, Л.К. Воронової та Н.І. Хімічевої [608; 651 ]. Присвятивши даній
проблематиці окремі розділи власних підручників, вони, таким чином,
намітили підходи до подальшого аналізу теоретичних та методологічних
проблем фінансово-правової науки.
Найбільш повну та точну характеристику стану та ступеню розробки
проблем теорії та методологій науки фінансового права, як і інших галузевих
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юридичних наук у ХХ ст. надав професор К.С. Бєльський, який зазначив: «На
жаль, доводиться констатувати, що фахівці неохоче беруться за розробку
питань, пов’язаних з наукознавством, і воно вкрай рідко опиняється в центрі
наукової уваги. Бібліографічний огляд у вітчизняній юриспруденції показує,
що подібні роботи можна перерахувати по пальцях. З них можна було б
виділити

роботи

А.А

Піонтковського,

М.М.

Полянського

та

O.О. Красавчікова. Що ж стосується фінансового права то можна вказати на
твори І.Т. Тарасова і С.І. Іловайського, написані в 80-х роках минулого
сторіччя, а також на невеликі розділи в підручниках з радянського
фінансового права, написані Ю.А. Ровінським та Н.І. Хімічевою. Тим не
менш, названі автори тільки намітили окремі підходи до аналізу самої науки
фінансового права. Дана проблема все ще чекає своїх дослідників. Кожного, хто
приступає до вивчення «науки про науку», чекає чимало труднощів:
фактологічних, біографічних, історичних, джерелознавчих. Проблема ця не
обкатана ні в науці фінансового права, ні в інших юридичних науках» [85, с. 6].
Глибинні перетворення усіх сфер суспільно-політичного життя на межі
ХХ – ХХІ ст. поставили перед наукою фінансового права нові завдання щодо
осмислення

предмету

фінансово-правового

регулювання,

дослідження

фінансово-правових інститутів у їх якісно іншій формації. Кардинальні зміни
у бюджетній, податковій, банківській, валютній та інших сферах реалізації
правових відносин сприяли ясному розумінню необхідності переосмислення
існуючих

фінансово-правових

явищ,

вироблення

і

концептуального

обґрунтування нових базових теоретичних положень та напрямків, які би
базувались на багатому теоретичному спадку фінансово-правової науки.
У світлі цього, справжнім проривом на всьому пострадянському
просторі у вивченні історії, теорії та методології науки фінансового права
стало опублікування праці К.С. Бєльського «Фінансове право. Наука, історія,
бібліографія» [85]. Ставлячи перед собою завдання: визначити межі та
предмет пізнавальної спрямованості науки фінансового права, розкрити зміст
її методології, а також означити основні етапи її розвитку, автор фактично
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започаткував новий напрямок фінансово-правових досліджень, яких так
гостро потребувала вітчизняна правова наука.
Справу К.С. Бельського у російській правовій науці продовжили
О.М. Козирін та О.А. Ялбулганов, які здійснили перевидання найбільш
значущих наукових творів з фінансового права, що залишили глибокий слід в
історії фінансово-правової науки, опублікувавши у чотирьох томах наукову
серію «У витоків фінансового права. Золоті сторінки фінансового права
Росії» [510; 421; 859; 699]. Важливість та значимість даних праць у
фінансово-правовій

науці

полягає

не

просто

у

популяризації

фундаментальних книг класиків науки фінансового права Російської імперії,
– О.М. Козирін та О.А. Ялбулганов здійснили глибокий критичний аналіз та
детальний коментар публікованих ними творів, ретельно описали життєвий
та творчий шлях їх авторів, охарактеризували і інші їх наукові праці.
Традицію перевидання фундаментальних наукових праць у російській
фінансово-правовій науці продовжив І.І. Кучеров, опублікувавши із власною
вступною статтею та посторінковими коментарями наукову працю О.О.
Соколова «Теорія податків», одну з визначних пам’яток науки фінансового
права радянського періоду нової економічної політики [659].
Важливе

значення

для

вивчення

процесу

становлення

науки

фінансового права мають історично-правовий та біографічний нариси М.В.
Лушнікової та А.М. Лушнікова [439; 438]. Ці глибокі та фундаментальні за
своїм змістом праці присвячені дослідженню внеску російських державних
діячів у розвиток фінансово-правової науки та характеризують територіальні
осередки фінансово-правових досліджень на теренах Російської імперії та
Радянського Союзу. Можна стверджувати, що у даних працях міститься
найбільш повний біографічний опис вчених – представників науки
фінансового права у сучасній фінансово-правовій літературі.
На відміну від російської науки фінансового права, у сучасній
вітчизняній фінансово-правовій літературі фактично відсутні спеціальні
комплексні дослідження, присвячені проблемам її становлення та розвитку.

41

Окремі проблеми теорії, методології та історії науки фінансового права
розкриваються у статтях Л.К. Воронової [167; 175; 176], М.П. Кучерявенка
[397; 400], Т.А. Латковської [409; 410; 411; 412], П.С. Пацурківського [534;
537; 538; 540] та ряду інших вчених.
Отже, вивчення сучасної літератури присвяченої проблематиці теорії,
науки фінансового права, її становлення, ціннісних та методологічних
орієнтирів розвитку засвідчує, що питання теорії та методології фінансовоправової науки у сучасній правовій літературі залишаються недостатньо
розробленими. Не набули належного ретроспективного висвітлення наукові
пошуки вчених фінансистів у період становлення ринкової системи
публічних фінансів, демонополізації банківської системи та переходу до
паперово-грошового обігу і кредитного обігу, що припадає на другу
половину ХІХ – початок ХХ ст. Визнання теоретичної глибини та значення
внеску вчених фінансистів у розвиток теорії фінансового права у періоди
докорінної трансформації бюджетної, податкової, грошової систем та зміни
місця і ролі публічних фінансів у господарському житті потребує подальшого
дослідження і переосмислення у контексті еволюції світової юридичної і
фінансової науки та господарської практики.

1.2. Предметна зумовленість та методологічне підґрунтя
науки фінансового права
Наукові знання, будучи відображенням сутності предметів, явищ
матеріального і духовного світу, їх властивостей, зв’язків і взаємовідносин,
виражаються у самих різноманітних формах. У такому контексті сутність
розуміється як сукупність стійких, повторюваних, необхідних ознак,
властивостей, притаманних явищам і процесам [45, с. 9]. Необхідність
закономірного зв’язку, так само як і сутнісних ознак, полягає в тому, що без
них відповідні явища і процеси існувати не можуть. Знання сутності і
закономірностей матеріального і духовного світу є необхідною умовою
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успішного впливу на нього людини. Як відзначив В.М. Сирих, знання того,
чому певне явище існує саме таким, а не інакшим, що можна в ньому
змінити, доповнювати, не зачіпаючи його сутності, дозволяє людству
успішно перетворювати природу і суспільство, створюючи в кінцевому
рахунку сучасне постіндустріальне суспільство [689, с. 31]. У зв’язку з цим,
наука фінансового права, як і будь-яка інша суспільствознавча наука,
включає в себе дві основні частини: змістовну, що являє собою систему
певних фінансово-правових знань та пізнавальну, яка містить методи
наукового пізнання знань про фінансове право.
Дослідження природи наукового пізнання, його механізмів і процесів в
тій мірі, в якій вони також є елементом науки і здійснюються її засобами і
методами, виступає як спосіб самосвідомості науки. Як стверджують
В.О. Лекторський та В.С. Швирьов, при методологічному аналізі наукового
пізнання ми маємо справу не просто з природними процесами, що
протікають поза волею і свідомістю людини, а з людською діяльністю, яка
характеризується усвідомленим застосуванням певних засобів і прийомів
[425, с. 7].
Необхідною

передумовою

дослідження

теоретико-методологічних

проблем науки фінансового права є характеристика її змісту. Слід підтримати
твердження В.А. Козлова, що така характеристика включає в себе
обґрунтування самостійного об’єкта і предмета науки, уявлення про властиві
даній науці форми відображення, принципи організації теоретичної системи
та рівня знань про об’єктивну реальність [364, с. 10].
У фінансово-правовій літературі сформувались різні підходи до
розуміння предмета та об’єкта науки фінансового права. Так, К.С. Бельський,
відзначаючи важливість проблеми предмета науки фінансового права,
стверджував, що будь-якій науці необхідна спрямованість, націленість на те,
що в силу даної спрямованості і є для даної науки її предметом. Саме
предметом дослідження, на думку вченого, наука фінансового права
відрізняється від інших юридичних наук [85, с. 12-13].
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Розуміючи під предметом науки фінансового права систему знань про
фінансове право і управління державними фінансами, К.С. Бельський
означив три напрямки цих знань. Перший їх напрямок, вчений окреслив як
такий, що втілюється у формі фінансово-правових категорій (понять). Наука
фінансового права характеризується тим, що її зміст утворює система
пов’язаних і скоординованих основних категорій типу «державні фінанси»,
«фінансова діяльність держави», «фінансові акти», «фінансово-правові
норми» тощо. У цих поняттях висловлено головне, сутнісне, що характеризує
фінансово-правову дійсність. Всі інші категорії і понятійні ряди являють
собою конкретизацію і розгортання основних категорій [85, с. 13].
Другу групу знань вчений визначив як такі, що втілюються у формі
досліджень про фінансово-правових нормах і їх інститутах – бюджетному,
податковому, емісійному праві тощо. Саме ці знання, на його думку,
класифікуються,

систематизуються

та

узагальнюються.

При

цьому

фінансово-правові норми вивчаються як явища одного порядку, що
становлять самостійну галузь права, мають свою сферу правового
регулювання у власному безперервному розвитку і вдосконаленні.
До третього напрямку К.С. Бельський відносить ті знання, що
втілюються у формі «набутого досвіду». Вчений вважає, що фінансовоправова наука, вивчаючи фінансове право, обґрунтовує його як самостійну
галузь права в юриспруденції, але вивчає його не догматично, а в тісному
зв’язку з життям, з правозастосовною діяльністю фінансових органів,
узагальнює досвід розвитку фінансового права в цивілізованих країнах
Європи та Америки, аналізує фінансово-правові моделі, які можна
запозичувати і використовувати в нашій країні. Іншими словами, резюмував
вчений, наука фінансового права вивчає практику застосування фінансових
законів шляхом її аналізу та синтезу [85, с.13]. Відзначимо, що розкрита нами
позиція К.С. Бельського щодо розуміння предмету науки фінансового права
знайшла своє продовження і у наступних його працях [756, с. 79-80].
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У вітчизняній фінансово-правовій літературі трактування предмету
науки фінансового права як системи знань знайшло підтримку у працях
проф. О.П. Орлюк. Так в академічному курсі фінансового права, вчена надає
таке визначення предмету фінансово-правової науки: «… це вся сукупність
знань про фінансове право та публічну фінансову діяльність (діяльність
держави й органів місцевого самоврядування)» [513, с. 102-103].
Запропоноване

трактування

предмету науки

фінансового

права

виключно як сукупності знань, на нашу думку, є досить спірним і потребує
врахування наступних обставин. По-перше, навіть якщо виходити з того, що
предмет науки – це те, на що спрямована думка в процесі вивчення певної
сфери дійсності, включаючи і самі знання, що отримуються в ході
пізнавального процесу [377, с. 176], то можна прийти до висновку, що
предмет науки з’єднує знання про різні сторони досліджуваних явищ і
процесів в цілісну систему. Його деталізація за допомогою виділення
конкретних об’єктів дослідження та уточнення завдань наукового пошуку
дозволяє структурувати науку. По друге, як вірно відзначила Н.О. Богданова,
метою кожної науки є досягнення власного предмету. Вона досягається
шляхом особливих методологічних прийомів пізнавальної діяльності в їх
специфічному тільки для даної науки поєднанні. Результати такої діяльності
набувають форму уявлень і теоретичних побудов різного рівня і складності
залежно від конкретних дослідницьких завдань. Зорієнтовані на предмет
пізнання, вони піддаються науковій систематизації, у процесі якої
формується наука і виділяються окремі структурні частини й блоки знання,
що включаються до її системи за правилами предметної та методологічної
заданості [98, с. 7]. Таким чином, саме предмет, методи і мета вивчення
зумовлюють зміст знання, що формує конкретну науку, та одночасно
систематизують дане знання.
Інший підхід до розуміння предмету науки фінансового права
запропонований проф. О.Ю. Грачовою. На її думку, таким предметом є
процес вивчення галузі фінансового права. Свою позицію вчена обґрунтовує
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наступним

чином:

«Безумовно,

вивчаючи

галузь

права,

необхідно

проаналізувати ту сферу суспільних відносин, яку дана галузь права регулює.
У зв’язку з цим, необхідно виділити в предметі науки фінансового права
суспільні відносини у сфері фінансової діяльності, здійснюваної державою та
муніципальними утвореннями. До предмета фінансового права відносяться
суспільні відносини, що складаються в процесі формування, розподілу,
перерозподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів
коштів державою та муніципальними утвореннями, а також уповноваженими
ними суб’єктами для досягнення загальносоціальних цілей і завдань, що
стоять перед суспільством» [242, с.14]. Разом з тим, О.Ю. Грачова уточнює,
що розглядаючи дану сферу суспільних відносин, наука фінансового права
аналізує і вивчає не тільки правові норми, спрямовані на регулювання
фінансових суспільних відносин з метою досягнення поставлених цілей і
завдань, але і їх систему, джерела, фінансові правовідносини, що виникають
в результаті впливу фінансово-правових норм на сферу фінансової діяльності
[242, с. 14].
Тлумачення предмету науки фінансового права як процесу вивчення,
ходу пізнавальної діяльності є, на нашу думку не менш дискусійним. Адже
як випливає зі змісту самого поняття «предмет наукового дослідження», ним
є коло досліджуваних питань, проблем [317, с. 9-10; 328, с. 281] певна
частина об’єктивної дійсності, на яку спрямоване пізнання [394, с. 13]. Як
вказав ще у 1839 році видатний теоретик і історик права К.О. Неволін, наука
не творить свого предмета, а усвідомлює те, що дійсно є, і в тому саме
вигляді, як воно є. Тому, її сутність щодо змісту розкривається із сутності
самого її предмету. При цьому, К.О. Неволін вбачав і прикладне значення
науки, яке на його думку полягало в тому, що законознавство вказує на
способи найбільш кращої реалізації і пристосування законів [477, с. 72]. Таке
розуміння істотно розширює зміст предмета наукового пізнання в силу
віднесення

до

нього

сфери

реалізації

норм

позитивного

права

і

різноманітності відносин, що виникають при цьому. Таким чином, наука
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вивчає не тільки те, «що дійсно є» і «як воно є», а й підказує, як має бути. У
певному сенсі наука насправді «створює» свій предмет.
Розглядаючи питання про предмет науки фінансового права, слід мати
на увазі, що вона, як галузь юридичної науки в цілому вивчає те, що сама
визначає у якості свого предмету. Це пов’язано з вчиненням відповідних
логічних і теоретичних операцій, які становлять процес виділення предмета
дослідження. При чому, як вказував Л.І. Спірідонов, виділити, тобто
залучити до дослідження, можна тільки те, що піддається теоретичному
аналізу історично даними засобами пізнання [672, с. 7]. Іншими словами,
предмет науки – це явище, що зумовлене історичним етапом розвитку науки,
який з кількісної сторони, характеризується накопиченим емпіричним
матеріалом, а з якісної – сукупністю і ступенем розробленості теоретичних
узагальнень (теорій, гіпотез, концепцій тощо) і рівнем розвитку методології.
А це в свою чергу іманентно рівню інтелектуально-культурного розвитку тієї
чи іншої спільноти (чи цивілізації) на конкретному етапі її існування [451, с.
29] Тому, можна стверджувати, що предмету науки фінансового права
властивий одночасно суб’єктивний та історичний характер.
Процес виявлення, означення предмету наукового дослідження у науці
фінансового права є суб’єктивним вже хоча б тому, що у ньому має місце
саморепрезентація (самовизначення) суб’єкта пізнання цього предмета.
Тобто, предмет досліджується в контексті доступної суб’єкту пізнання
інформації, накопиченої в суспільстві, певної сукупності власних набутих
знань. Тому, при виділенні предмету наукового дослідження, суб’єкт
пізнання базується на своїх уявленнях про місце і значення науки в системі
усталених наукових координат-класифікаторів, які сформували існуючий на
момент виділення галузевий поділ знань, а також про цілі дослідження під
відповідним кутом зору на предмет дослідження.
Заслуговує окремої уваги характеристика суб’єктивної складової
предмету наукового дослідження через призму концепції екстрадефінітації,
запропонованої вітчизняним вченим – теоретиком права А.Д. Машковим. На
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його думку, в процесі виділення певного наукового знання як окремої
самостійної галузі науки має місце зовнішня оцінка позиції суб’єкта пізнання
(екстрадефінітація), що надається суб’єктами, яким ця позиція адресована
(наукова громадськість, вчені-колеги, слухачі тощо). Саме у внутрішньо
суперечливій єдності процесів, які формують систему відносин, що
складається між соціальними суб’єктами при екстрадефінітаціі, а також у
внутрішньому сприйнятті суб’єктом пізнання навколишнього світу, як
предмета дослідження і лежить причина конфлікту, який з’являється в
науковому

середовищі

в

процесі

виникнення

і

формування

нових

відокремлених галузей знань [451, с. 30-31].
Таким чином, предмет науки фінансового права формується під
впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Об’єктивні фактори
мають місце в усвідомленні наявності зовнішнього по відношенню до
суб’єкта пізнання, а суб’єктивні – у самовизначенні та позиціонуванні
суб’єкта дослідження по відношенню до предмету, а також екстрадефінітації,
яка відбувається у науковому середовищі. Тому дуже часто виведення нових
наукових положень та навіть існування конкретної науки в системі обігу
наукового знання, як певної відносно самостійної і відокремленої частини
єдиного наукового поля, залежить від готовності сприйняття науковим
співтовариством та громадськістю факту їх існування. І хоча фактор
екстрадефінітації, на нашу думку, не є визначальним при ідентифікації
предмету наукового дослідження, однак, його вплив на самовизначення та
позиціонування суб’єкта пізнавальної діяльності у системі ціннісних та
ідеологічних координат юридичної науки був і залишається дуже суттєвим.
Предмету науки фінансового права як суспільствознавчої науки
властивий історичний характер, оскільки він безпосередньо пов’язаний з
етапом, на якому знаходиться в конкретний момент часу наукове знання в
цілому і його окремий сектор зокрема. У цьому плані показовим є приклад,
запропонований Л.І. Спірідоновим, щодо характеристики предмету теорії
держави і права: «сам предмет науки є історичним. Він змінюється в міру
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залучення в сферу пізнання все нових і нових властивостей та явищ
державної і правової дійсності та виключення з неї всього того, що
виявляється ілюзіями і помилками. Не випадково наукознавці визначають
предмет як виділену частину об’єкта вивчення: виділити, тобто залучити до
дослідження, можна тільки те, що піддається теоретичному аналізу
історично даними засобами пізнання» [672, с. 8].
Власна оригінальна концепція предмету юридичної науки розроблена
теоретиком права В.М. Сирих. Взявши за основу визначення предмету теорії
держави і права, вчений стверджує, що дана наука вивчає закономірності
виникнення, функціонування і розвитку таких соціальних явищ, як держава і
право. Саме знання даних закономірностей, вважає В.М. Сирих, дозволяє
давати достовірні відповіді на питання про те, в силу яких причин виникли ці
соціальні явища, що є джерелом їхнього розвитку, які етапи пройшли вони у
своєму розвитку і які закономірності визначають їх дію в даний час та на
найближчу і навіть віддалену перспективу [689, с. 32]. На підставі сказаного,
вчений розподіляє закономірності, що становлять предмет правової науки, за
сферою їх дії на п’ять видів: 1) закономірний зв’язок найбільш простих
державних і правових явищ – норми права, правовідносини, правопорушення;
2) закономірний зв’язок складних державних і правових явищ, таких як
механізм правового регулювання, система законодавства, механізм держави,
галузь права; 3) закономірності, притаманні державі і праву в цілому; 4)
закономірний зв’язок держави і права з економікою, культурою та іншими
соціальними сферами; 5) закономірності пізнання держави і права [689, с. 32].
Характеризуючи власну класифікацію, автор зазначає, що першим двом видам
правових закономірностей притаманний особливий структурний зв’язок
органічно цілісних правових явищ. Це, у свою чергу, обґрунтовується з позиції
теорії систем, згідно якої, явище, яке володіє властивостями, не притаманними
його складовим елементам, являє собою органічну систему. А утворення, які
не володіють названими вище властивостями, розуміються як сумативні,
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механічні системи (в правовій науці в цій якості виступають різного роду
класифікації правових явищ) [23, с. 143].
Подібне розуміння предмету юридичної науки як «відповідного кола
закономірностей, що вивчаються певною сферою людської діяльності», на
нашу думку, є у достатній мірі дискусійним насамперед з наступної причини.
Навіть якщо припустити, що дані закономірності і підлягають встановленню,
то для того, щоб їх вивчати, наука спочатку все ж повинна їх встановити.
Причому, як абсолютно вірно зауважив А.Д. Машков, процес встановлення
згаданих закономірностей і становить основний масив наукової діяльності, як
в часовому, так і в інтелектуально-енергетичному плані [451, с. 24-25]. А
отже, ми знову повертаємось до розуміння предмету галузевої юридичної
науки як до процесу пізнавальної діяльності, що, як вже було вказано вище,
не відповідає його сутності та природі.
У фінансово-правовій літературі традиційно під предметом науки
фінансового права розуміються об’єкти її вивчення та коло досліджуваних
нею проблем [242, с. 14]. У зв’язку з цим, визначаючи предмет фінансовоправової науки, як правило, називають, перш за все, відповідну галузь права,
правові норми, що є її складовими та регульовані ними суспільні відносини
[385, с. 41]. Даний перелік може конкретизуватися також вказівкою на окремі
проблеми, дослідженням яких займається наука фінансового права [834, с.
62-63]. Тобто, відбувається ототожнення предмету науки фінансового права
та об’єкту її дослідження. У таких випадках, під предметом науки
фінансового права розуміють певну частину дійсності, яку вивчає чи
досліджує дана наука [810, с. 15].
Звичайно, не можна стверджувати, що такий підхід є абсолютно
хибним. Однак, якщо у його рамках спробувати дати визначення предмету
науки фінансового права, то відповідь буде та, яку сформулювала вже проф.
О.Ю. Грачова: «предметом науки фінансового права є фінансове право» [242,
с. 14]. І хоч дана відповідь по своїй суті не є невірною, все ж, враховуючи, що
фінансово-правові відносини та фінансове законодавство вивчаються й
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іншими суспільними та гуманітарними науками, таке визначення предмету
науки фінансового права не є у достатній мірі повноцінним ні у
пізнавальному, ні в онтологічному плані. Воно є лише тавтологією назви
відповідної науки.
Відзначимо, що ототожнення предмету правової науки і об’єкту її
дослідження зустрічається і у працях з теорії держави і права. Зокрема,
О.Ф. Скакун наступним чином визначає співвідношення об’єкту і предмету
юридичних наук і дає їм таке тлумачення: «Об’єктами юридичної науки є
держава і право – фактично два об’єкти. Проте юриспруденція, як і кожна
наука, має один предмет вивчення. Висхідним для визначення поняття
юриспруденції є право, що включає у себе правове поняття держави.
Держава і право пізнаються і досліджуються як складові моменти єдиного
об’єкта юридичної науки. В основу їх вивчення покладено один принцип і
критерій «юридичності», що конкретизується в окремих сферах і напрямках
юридичного пізнання держави і права. Ця конкретизація має місце в усіх
окремих визначеннях і характеристиках держави і права, у системі понять
юридичної науки в цілому та окремих юридичних наук. Предмет юридичної
науки – об’єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному
розумінні та вираженні, загальні та окремі закономірності виникнення,
розвитку

і

функціонування

держави

і

права

в

їх

структурній

багатоманітності. Якщо предмет юридичної науки – це поняття права в усіх
аспектах його теоретико-пізнавального прояву і вираження, то предмет
кожної окремої юридичної науки – якийсь певний елемент юридичної
дійсності» [643, с. 3-4]. Як бачимо, судження О.Ф. Скакун щодо об’єктів
юридичних наук у цілому має деякі протиріччя: з однієї сторони, юридичні
науки мають фактично два об’єкти – держава і право, а з іншої – «вихідним
для визначення поняття юриспруденції є право, що включає у себе правове
поняття держави», що не є логічним.
Ототожнення предмету юридичних наук та їх об’єктів, зустрічається і в
працях інших авторів: Є.П. Григоніса [244, с.7], Д.А. Керимова [487, с. 7-20],
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А.М. Колодія [369, с. 6-7], В.В. Копейчикова [369, с. 6-7], В.В. Лазарева [488,
с. 3-5], В.Д. Ткаченко [285, с. 3-21], М.В. Цвіка [285, с. 174-192], та ін.
Зокрема, М.В. Цвік і В.Д. Ткаченко вказували, що в якості такого виступає
спільний об’єкт дослідження – право і держава [285, с. 3-4]. При цьому,
вказані автори право як об’єкт дослідження юридичних наук поставили на
перше місце, в той час як інші вчені дотримуються в цьому відношенні більш
традиційного підходу і залишають державу поміж об’єктів дослідження
юридичних наук на першому місці, а право – на другому [369, с. 7; 244, с.9].
Принципово інший підхід до розуміння галузевої юридичної науки
пропонує B.C. Нерсесянц. Він окремо розрізняє об’єкт вивчення науки і її
предмет. При цьому під об’єктом розуміється те, що «…лише підлягає
науковому вивченню за допомогою пізнавальних засобів і прийомів
відповідної науки», а під предметом науки – «…шукані сутнісні властивості
об’єкта (у їх понятійному вираженні)» [479, с. 58]. На основі таких тверджень
екстраполюється висновок, зокрема, про предмет науки фінансового права.
Ним є поняття фінансового права (а не позитивне фінансове право, відповідні
нормативно-правові акти тощо, які належать до об’єкта даної науки). Таким
чином, B.C. Нерсесянц пов’язує предмет галузевої юридичної науки з
кінцевою метою пізнання в даній конкретній його сфері – розкриттям
поняття відповідної галузі права і зводить отримуване знання до його
понятійно-правової форми.
Описана позиція знаходить своє втілення і при характеристиці науки
фінансового права. Адже дана наука наповнюючи змістом і розкриваючи
суть поняття відповідної галузі права безперервно розширює і поглиблює
фінансово-правові знання. Цей процес розпочинається із вивчення і
осмислення таких явищ, як фінансово-правові норми і фінансово-правові
відносини. При цьому дійсність пізнається вже з огляду на те, що вона існує
у фінансово-правовій сфері і досліджується за допомогою правових методів,
має юридичний, фінансово-правовий характер. За таких умов межа між
об’єктом вивчення, що відображає його емпіричне знання, з одного боку, і
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юридично пізнаною дійсністю, втіленою в системі фінансово-правових
понять і характеристик з іншого боку, стирається. У науковий обіг вводиться
не лише теоретичне, але й емпіричне знання, а пізнаваний об'єкт стає
невід’ємною складовою предмета пізнання [98, с. 9].
Як стверджує B.C. Нерсесянц, у процесі застосування юридичного
методу, об’єкт науки осягається як її предмет, тобто відбувається
перетворення емпіричного об’єкта в теоретичний предмет [479, с. 73]. З
цього випливає висновок про тісне переплетення об’єкта і предмета науки
фінансового права. При цьому предмет даної науки об’єднує і мета пізнання
відповідної сфери дійсності, тобто безпосереднього об’єкта вивчення, і
проміжні результати в досягненні такої мети, і зміст фінансово-правового
знання, що складається в процесі наближення до мети. За такого підходу до
розуміння проблеми предмета науки, розкриття поняття фінансового права
стає її основною метою, орієнтиром для формування відповідної наукової
галузі. Разом з тим, об’єкт і предмет вивчення є різнорідними явищами.
Перше з них належить до права і об’єктивується у фінансово-правових
відносинах та нормах, друге – до наукового знання про ці норми і відносини,
що відображається у наукових джерелах [276, с. 15-16].
Зазначений підхід набув широкого поширення і в інших галузевих
юридичних науках. Зокрема, М.Й. Байтін стверджував: «Кожна наука має
свій об’єкт і предмет дослідження, які тісно співвідносяться, але не
збігаються. Поняття об’єкта ширше, ним охоплюються явища зовнішнього
світу, на які поширюється пізнання і практичний вплив суб’єктів, людей.
Предмет, у свою чергу, – це частина, сторона, той чи інший конкретний
аспект об’єкта, досліджуваний даною наукою; це коло найбільш суттєвих
питань, які вона вивчає. Якщо об’єкт виступає, як правило, загальним для
ряду наук, то предмет однієї науки не може збігатися з предметом іншої.
Будь-яка наука має властивий тільки їй одній предмет, яким і визначається
самостійність, своєрідність і особливості тієї чи іншої науки, її відмінність
від інших систем знання» [62, с.13]. Додамо до сказаного, що в основі даного
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методологічного підходу є розуміння предмету науки як кола питань, які
вона вивчає.
У вітчизняній юридичній літературі 70-х – 80-х років XX століття
набула широкого поширення ідея використовувати поняття «об’єкт науки» у
контексті визначення її предмета. Серед прихильників такої ідеї можна
назвати А.М. Васильєва [136, с. 18], О.В. Сурілова [688, с. 25],
В.О. Тенненбаума [718, с. 7], Ф.Н. Фаткулліна [744, с. 5], та інших вчених.
Погоджуючись в цілому з доцільністю використання поняття «об’єкт науки»
для більш точного і конкретного визначення предмета тієї чи іншої галузі
знань, все ж слід відзначити, що таких підхід не слід абсолютизувати, як це
робить, зокрема, О.В. Сурілов, вважаючи, що «така методологічна позиція є
бездоганна» [688, с. 25]. Так, можна назвати і певні методологічні недоліки
використання поняття «об’єкт науки» у процесі визначення предмета
наукової юридичної дисципліни. По-перше, хоч у назві галузевої юридичної
науки в певній мірі присутня вказівка на те, що є її предметом, але не завжди
цей зв’язок є очевидним і прямо кореляційним. По-друге, як вірно відзначає
А.Д. Машков, назва науки є завжди історичною в тому сенсі, що є
запровадженою на певному історичному етапі формування (виділення) цієї
науки в системі наукового поля [451, с. 24]. Тому іноді назва науки може
бути непов’язаною з об’єктом її дослідження.
Резюмуючи характеристику означених вище підходів до трактування
предмету та об’єкту юридичної науки, зазначимо, що варіативність думок та
концепцій у цій сфері зумовлена специфікою історичного становлення та
розвитку вітчизняної правової науки в цілому та науки фінансового права
зокрема. На нашу думку, це пов’язано з тим, що провести розмежувальну
лінію між об’єктом і предметом науки, особливо на ранніх етапах її
становлення, формування як відокремленої сукупності знань надзвичайно
важко. Адже, як вірно відзначено в теорії держави і права, проблема
визначення предмету конкретної юридичної науки набуває актуальності на
завершальному етапі її виділення у рамках наукового поля. Тому, спроба
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дати чітке визначення власного предмету свідчить насамперед про те, що
наука досягла достатнього теоретико-методологічного рівня розвитку.
Визначаючи предмет науки фінансового права, слід відштовхуватись
також від загальноприйнятого трактування науки як «…сфери людської
діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація
об’єктивних знань про дійсність» [109, с.956]. З цього визначення можна
зробити висновок про те, що наука є певною сукупністю, сумою
накопичених, осмислених і систематизованих знань про певну сферу
дійсності, а також пізнавальною діяльністю суб’єктів у цій сфері. Тобто,
іманентною властивістю науки є її направленість на щось, що в силу цієї
направленості і є для цієї науки її предметом. З огляду на це, виділена та
відокремлена суб’єктом пізнання частина певної сфери правової дійсності є
предметом юридичної науки.
Таким чином, об’єктом науки фінансового права є певна частина
фінансово-правової дійсності, на яку спрямоване наукове пізнання у рамках
даної науки. У свою чергу, предметом науки фінансового права є визначене
та відокремлене суб’єктом пізнання коло питань у сфері фінансово-правової
дійсності.
Фінансово-правова дійсність є відокремленою сферою правової
дійсності, яка складається у сфері дії норм фінансового права і досліджується
однойменної наукою за допомогою відповідних методологічних прийомів.
До

об’єктів

дослідження

належать

норми

фінансового

права,

що

формалізовані в різних джерелах, фінансово-правові відносини, а також саме
фінансово-правове знання як результат вивчення вказаних об’єктів.
Дослідження різних проявів об’єктів науки фінансового права сприяє
всебічному осягненню її предмета. Тому можна стверджувати, що об’єкт
науки фінансового права формалізується у її предметі, а предмет
розкривається через пізнання об’єкта.
Дане твердження знаходить своє відображення у співвідношенні
предмета науки і предмета галузі фінансового права. Вони існують в
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нерозривному взаємозв’язку і у взаємному впливі. З одного боку, норми та
інститути фінансового права, будучи об’єктом пізнання науки, визначають
теми і напрямки дослідження, сприяючи осягненню її предмета. З іншого
боку, фінансово-правова наука, критично оцінюючи право, вирішує завдання
його вдосконалення і таким чином впливає на предмет галузі.
Діяльність людей у будь-якій її формі (наукова, практична тощо)
визначається цілою низкою чинників. Кінцевий її результат залежить не
тільки від того, хто діє (суб’єкт) або на що вона спрямована (об’єкт), але і від
того як відбувається даний процес, які способи, прийоми, засоби при цьому
застосовуються. У зв’язку з цим, межа між сутнісною і методологічною
частинами пізнавальної діяльності носить умовний і динамічний характер,
так як обидві частини є напрямками однієї науки, хоча кожна і володіє
відносною

автономністю.

Крім

того,

як

зазначив

Д.А.

Керімов,

методологічна частина не просто належить до змістовної частини науки, але
й своїм змістом звертається до дослідницького процесу, пошуку та
винайденню нового правового знання [343, с. 71]. Оскільки основною
функцією методу є внутрішня організація і регулювання процесу пізнання
або практичного перетворення того чи іншого об’єкта, то метод зводиться до
сукупності визначених правил, прийомів, способів, норм пізнання і дії. Він є
системою розпоряджень, принципів, вимог, які повинні орієнтувати в
рішенні конкретної задачі, досягненні певного результату в тій чи іншій
сфері діяльності [581, с. 86]. Як влучно висловився В.П. Кохановський, метод
дисциплінує пошук істини, дозволяє (якщо правильний) заощаджувати сили і
час, рухатися до мети найкоротшим шляхом. Істинний метод служить
своєрідним компасом, по якому суб’єкт пізнання і дії прокладає свій шлях,
дозволяє уникати помилок [377, с. 168].
Головним призначенням методу наукового дослідження є забезпечення
на основі відповідних принципів (вимог, приписів тощо) успішного
вирішення певних пізнавальних і практичних проблем, приріст знання,
оптимальне функціонування і розвиток тих чи інших об’єктів. У зв’язку з
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цим, питання методу і методології не можуть бути обмежені лише
філософськими або внутрішньо науковими рамками, а повинні ставитися у
широкому історичному та соціокультурному контексті. Це означає, що
необхідно враховувати зв’язок науки з практикою на певному етапі
соціального розвитку, взаємодію науки з іншими формами суспільної
свідомості,

співвідношення

методологічного

і

ціннісного

аспектів,

«особистісні особливості» суб’єкта діяльності та багато інших соціальних
факторів.
Метод

наукового

дослідження

зумовлений

насамперед

своїм

предметом. Будучи способом дослідження, він не може залишатися
незмінним, завжди рівним самому собі у всіх відносинах, а повинен
змінюватися у своєму змісті разом з предметом, на який він спрямований. Це
означає, що істинним повинен бути не тільки кінцевий результат пізнання,
але і шлях, що веде до нього. Дуже вдало охарактеризував тісний зв’язок
предмета і методу наукового дослідження у їх паралельному розвитку
видатний мислитель ХХ ст. Вернер Гейзенберг: «… Коли предметом
природознавства була природа як така, науковий метод, який зводився до
ізоляції, пояснення і впорядкування, сприяв розвитку науки. Але вже до
кінця XIX – початку XX ст., коли у полі зору науки опинилась вже не сама
природа, а мережа взаємин людини з природою, науковий метод «натрапив
на свої кордони». Виявилося, що його дія змінює предмет пізнання,
внаслідок чого сам метод вже не може бути відсторонений від предмета»
[203, с.304].
Метод наукового дослідження постає як діяльність дослідника щодо
пізнаваного об’єкта. Предмет (об’єкт) пізнання повідомляє методу його
змістовну спрямованість. Наприклад, при дослідженні фінансово-правових
явищ використовуються головним чином спеціально наукові методи, що
мають фінансово правову спрямованість і утворюють основу методології
фінансового права. Іншими словами, фінансово-правова наука, маючи
особливий предмет дослідження, застосовує свої особливі методи, що
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випливають з розуміння сутності усвідомлюваного предмета (об’єкта).
Зумовленість змістовної діяльності методу об’єктом пізнання є дуже
важливою ознакою методу науки фінансового права.
Як відзначено представниками вітчизняної філософії і методології науки,
метод не може бути даний цілком у своєму завершеному вигляді до початку
певного дослідження. Натомість, він значною мірою повинен формуватися
щоразу заново, відповідно до специфіки предмета. Описуючи даний процес,
Е.Г. Юдін надав йому наступну образну характеристику: «Розвиток сучасного
наукового пізнання свідчить про те, що методологія не позичається у близьких
або далеких сусідів на час побудови теорії. Вона принципово не може бути
представлена тут у вигляді певних повчань, які надаються звідкись зверху з
приводу того, як треба і як не треба будувати теорію. Як показує досвід
розвитку

науки,

у

будь-якій

значній

науково-теоретичній

концепції

методологічні моменти органічно зливаються з предметно-змістовними і в
кінцевому рахунку – зумовлюються ними» [838, с. 49].
Характеристика методу пізнання не може бути повною без ознаки
плюралістичності, яка передбачає наявність у кожної юридичної науки
безлічі методів. Різноманітність методів науки визначається, з одного боку,
властивостями розуму, уяви, інтуїції, з іншого – особливостями предмета
пізнання.

Видатний

стверджував,

що

правознавець
метод

і

наукового

методолог

Б.О.

дослідження

Кістяківський
повинен

бути

плюралістичний, тобто включати в себе систему пізнавальних прийомів, за
допомогою яких пізнаваний предмет може бути досліджений повноцінно,
доказово, з усіх боків [344, с. 7].
Спрямованість пізнання на відповідний предмет надає методам
наукового дослідження об’єктивний характер. Разом з тим, як відмітив
К.С. Бельський, питання про методи – це питання про мислення, пам’ять та
уяву суб’єкта пізнання, тобто питання про якості, які визначають
суб’єктивний характер методів пізнання і не завжди піддаються логічній
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регламентації [84, с. 7]. З цим, пов’язані труднощі при прагненні дати точне
визначення методу наукового дослідження.
Виходячи

з

вищевикладеної

характеристики

ознак,

можна

запропонувати наступне визначення методу пізнання фінансового права – це
система способів і прийомів пізнавальної діяльності, що застосовуються
суб’єктом для пізнання визначеного ним предмету дослідження з метою
набуття нових знань про фінансове право.
Слід підтримати твердження К.С. Бельського, що метод пізнання
фінансового права є збірним поняттям, яке в залежності від сфери дії і
предмета дослідження диференціюється на три основні групи методів: 1)
філософські; 2) загальнонаукові; 3) спеціально-наукові методи дослідження.
Філософські

методи

пізнання

фінансового

права

засновані

на

можливості суб’єкта узагальнено оглянути окремі аспекти досліджуваної
проблеми, виділити найбільш важливі і об’єднати (узагальнити) їх в ціле. Як
писав видатний англійський філософ ХХ ст. А.Н. Уайтхед, філософські
методи наукового дослідження не є «зведенням жорстко фіксованих
регулятивів», а, навпаки – системою м’яких принципів, операцій, прийомів,
які носять всезагальний, універсальний характер і знаходяться на самих
високих поверхах абстрагування [734, с. 624].
Філософські

методи

задають

лише

найзагальніші

регулятиви

дослідження, його генеральну стратегію, але не замінюють спеціальні методи
і не визначають остаточний результат пізнання прямо і безпосередньо. У
теорії та методології науки доведено, що «чим більш загальним є метод, тим
більш невизначеним він є у відношенні до приписів конкретних кроків
пізнання та тим більш великою є його неоднозначність у визначенні кінцевих
результатів дослідження» [377, с. 184]. Однак, з іншого боку, як свідчить
теорія науки, «помилка на вищих поверхах пізнання може завести цілу
програму дослідження в глухий кут. Наприклад, помилкові загальні вихідні
установки з самого початку зумовлюють спотворення об’єктивної істини,
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призводять

до

обмеженого

метафізичного

погляду

на

сутність

досліджуваного об’єкта» [378, с. 15].
До філософських методів наукового пізнання належать методи
історизму, системного аналізу, порівняння, діалектики, живого пізнання та
інші. Ми підтримуємо позицію К.С, Бельського, про те, що історизм як
філософський метод дослідження використовується у науці фінансового
права у двох іпостасях: як історичний метод, що вивчає історію фінансового
права і фінансово-правової науки в процесі змінюваних в часі історичних
періодів; та як метод порівняльно-історичного дослідження, спрямований на
пізнавальне порівняння споріднених фінансово-правових інститутів різних
історичних епох » [84, с. 9].
Метод системного аналізу у науці фінансового права є способом
мислення, що заснований на оглядовому вивченні відповідного фінансовоправового явища, коли його елементи вивчаються не ізольовано один від
одного, а у взаємодії, системно. Юридична цінність системного підходу
полягає в тому, що систематизований нормативно-правовий матеріал як
цілісне утворення володіє новими якісними характеристиками, що не
містяться в утворюючих його частинах, що, у свою чергу, дозволяє його
ефективно кодифікувати [56, с. 19].
Порівняльний

метод

як

філософський

метод

пізнання

сприяє

досягненню результатів у будь-якій науковій сфері, поглиблюючи і
розширюючи пізнавальну діяльність. Порівняння як таке не є прерогативою
якоїсь однієї науки, воно є властивим постійним елементом на всіх етапах і у
всіх формах пізнання, без якого немислимий не тільки даний процес, але і
взагалі будь-який вид людської діяльності. Філософський порівняльний
метод у фінансовому праві диференціюється на два основних пізнавальних
прийоми, які втілюються у спеціально-наукових методах дослідження:
синхронічний

(або

порівняльно-правовий),

що

передбачає одночасне

порівняння фінансово-правових об’єктів, і діахронічний (або порівняльно-
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історичний), що спрямований на порівняння двох і більше об’єктів у різний
історичний період.
У науці фінансового права діалектичний метод пізнання включає в себе
наступні пізнавальні прийоми: перший – фінансово-правовий об’єкт
розглядається як динамічна система в русі, розвиткові та власній постійній
видозміні. Даний факт зумовлений високою динамічністю предмету
наукового

дослідження

–

норми,

що

утворюють

фінансове

право,

надзвичайно рухливі і постійно змінні. Другий методологічний прийом
зводиться до розуміння фінансово-правового об’єкту як системного
утворення, яке розглядається крізь призму подолання ним внутрішніх
протиріч і через пошуки консенсусу. Так, на думку французького філософа
Г. Башляра, використання діалектичного методу тягне за собою усунення
конфліктних ситуацій, поряд з безперервною ломкою застарілих наукових
положень. «Тільки в науковій творчості, – писав філософ, – можна любити
те, що руйнуєш, можна продовжувати минуле, заперечуючи його, можна
поважати свого вчителя, спростовуючи його вчення» [746, с. 167].
Зміст методу живого пізнання дуже вдало розкрив російський філософ
С.Л. Франк. На його думку, даний філософський метод являє собою форму
пізнавального процесу, «… який пов’язаний з живим зануренням суб’єкта в
об’єкт, зі співчуттям і переживанням за об’єкт» [761, с. 103]. Називаючи
метод живого пізнання основним у суспільних науках, він писав: «Чи
вивчаємо ми історію, чи політичну економію, чи право, – у всіх суспільних
науках ми просто не мали б перед собою об’єкта, не розуміли б про що йде
мова, якби не могли поставити себе на місце досліджуваних нами учасників
суспільних відносин і через внутрішній досвід вловити живий зміст
суспільного життя» [761, с. 103-104].
Отже,

методологічна

роль

філософських

методів

дослідження

проявляється, як правило, не прямо, а опосередковано, шляхом впливу на
застосування спеціальних галузевих методів пізнання, впливаючи на глибину і
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широту дослідження. Як відзначив Г.О. Підкоритов, філософські методи більше
виконують роль стратегії, ніж тактики наукового дослідження [565, с. 47].
До загальнонаукових методів пізнання фінансового права належить
система пізнавальних засобів та прийомів, що використовуються у наукових
дослідженнях з суспільних, природничих і технічних наук. Ця система
включає в себе методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння,
класифікації аналогії, гіпотези тощо. Хоч загальнонаукові методи належать
усім наукам, але їм притаманна власна специфіка, яка зумовлена предметом
наукового дослідження. Крім того, вони зумовлені не тільки характером
об’єкта пізнання, а й особливостями суб’єкта мислення: вони є суттю форми
мислення і пізнання суб’єктом об’єктивної реальності [564, с. 21].
Загальнонаукові методи виступають в якості своєрідної «проміжної
методології»

між

філософією

та

фундаментальними

теоретико-

методологічними положеннями спеціальних наук. Тому вони входять до
складу інших методів наукового пізнання, чи то філософських, чи то
спеціально-наукових. З іншого боку, саме на основі загальнонаукових понять
і концепцій формулюються відповідні методи і принципи пізнання, які
забезпечують зв’язок філософії з наукою фінансового права як зі спеціальнонауковим галузевим знанням і методами її наукового дослідження.
Спеціально-наукові методи дослідження науки фінансового права є
сукупністю способів і принципів пізнання, дослідницьких прийомів і
процедур, що застосовуються для відображення, пізнання та тлумачення
різних аспектів предмету фінансового права. До даної групи методів
належать: формально-догматичний, порівняльно-правовий, порівняльноісторичний, фінансово-соціологічний, структурно-функціональний та інші.
Формально-догматичний метод, який у теорії та методології права ще
називають юридичним методом, є сукупністю юридичних прийомів, за
допомогою яких здійснюється зовнішня юридична обробка правового
матеріалу («догми права»), описуються і аналізуються правові норми та
правовідносини, здійснюється їх пояснення тлумачення і класифікація [86, с.
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300]. На думку К.С. Бельського, у субординації побудови спеціальних
методів пізнання, формально-догматичний метод займає перше місце,
оскільки аналіз і знання фінансового законодавства складають необхідну
попередню сходинку до кожної досліджуваної фінансово-правової проблеми
[84, с. 11].
Не менш важливим, на нашу думку, є використання наукою
фінансового права порівняльно-історичного методу наукового дослідження,
який є системою пізнавальних прийомів, у структурі якої має місце
порівняння двох чи більше споріднених або аналогічних фінансово-правових
інститутів [84, с. 11-12]. Як писав К.О. Неволін: «Щоб зрозуміти сенс
певного діючого закону і завжди чинити за наміром законодавця,
удосконалювати закони згідно загальному їх духу і порядку розвитку, для
цього треба знати історію вітчизняного законодавства, закони часів минулих,
з яких розвинулися і в яких, як зі свого джерела, витікають закони
теперішнього часу» [476, с. 16].
Порівняльно-історичний метод наукового дослідження розглядає
фінансово-правові явища у їх еволюційному розвитку. Взявши за основу
позицію видатного російського імперського історика М.І. Карєєва щодо
трактування значення порівняльно-історичного методу у теорії науки
відзначимо, що при дослідженні проблеми того чи іншого правового
інституту, не можна відкидати зроблені раніше спостереження, оцінки та
висновки з двох причин. По-перше, у «старому» матеріалі можна несподівано
виявити окреме раціональне зерно, яке може слугувати для створення цілої і
цілком актуальної для теперішнього часу наукової концепції. По-друге,
відсутність у теорії фінансового права історичності можна розглядати як
суттєвий недолік даної теорії науки [335, с. 166].
Метод

фінансово-правової

соціології

є

сукупністю

конкретно-

соціологічних пізнавальних прийомів, за допомогою яких набуваються нові
емпіричні знання у галузі фінансового права. До таких прийомів належать:
безпосереднє

спостереження,

анкетування,

співбесіда

(інтерв'ювання),
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використання статистичних даних тощо. Якщо формально-догматичний
метод, як правило, орієнтований на безпосереднє вивчення фінансовоправових норм, їх тлумачення і розуміння, то метод фінансово-правової
соціології спрямований на пізнання людської поведінки у фактично існуючих
фінансово-правових відносинах.
Отже, як випливає з поданої вище характеристики методів наукового
пізнання фінансового права, методологія фінансово-правових досліджень не
може трактуватись як проста сума окремих методів, їх механічна єдність.
Методологія – це складна, динамічна, цілісна, система способів, прийомів,
принципів

різних

рівнів,

сфери

дії,

спрямованості,

евристичних

можливостей, змістів, структур.
Зі сказаного вище можна зробити висновок, що в сучасній науці
поняття «предмет пізнання» вживається в двох основних значеннях. Поперше, як предметна область – сторони, властивості, відносини дійсності, що
володіють відносною завершеністю, цілісністю і протистоять суб’єкту в його
діяльності (об’єкт пізнання). По-друге, як система законів, яким підкоряється
даний об’єкт. Дослідження передбачає ретельне знання фактів і інших даних,
які стосуються його предмету. Воно здійснюється як рух у певному
матеріалі, вивчення його особливостей, зв’язків, відносин тощо. Тим самим,
метод проявляється не як зовнішня рефлексія, а бере визначення з самого
предмета, є його іманентним принципом. «Оскільки у своїй діяльності ми не
можемо вийти за межі природи речей, то метод пізнання об’єктивної істини
та виражаючі його у своїй сукупності категорії мислення – це не «посібник
людини», а вираз закономірності і природи і людини» [377, с. 178]. У цьому
сенсі, як відзначив болгарський філософ Т. Павлов, «…не існує методу, який
можна було б вивчити і систематично застосовувати для досягнення мети.
Дослідник повинен виявити у природи чітко формульовані загальні
принципи, що відображають певні спільні риси сукупності безлічі
експериментально встановлених фактів» [520, с. 438].
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Таким чином, істинність методу наукового дослідження завжди
детермінована змістом предмета. Як відзначив видатний методолог науки ХХ
ст., лауреат Нобелівської премії І.Р. Пригожин: «…метод завжди був і є
усвідомленням

про

форму

внутрішнього

саморуху

її

змісту,

самоконструюючим шляхом науки» [581, с. 267]. Таке розуміння завжди
було і залишається дуже важливим для розвитку сучасної науки фінансового
права, де ми підходимо до проблем, в яких методологія невіддільна від
питання про природу досліджуваного предмета.

1.3. Загальнотеоретичні основи систематизації фінансово-правових
знань
Невід’ємною та однією з найбільш характерних ознак науки
фінансового права є її системність. Будучи такою, що завжди передбачає
структурне різноманіття, системність проявляється в різних варіантах
групування та класифікації фінансово-правового знання, а також критеріях
його поєднання у складно організовані теоретичні побудови і підсистеми
науки. Саме в різноманітті існує і розвивається фінансово-правове знання,
відбувається збагачення системи науки фінансового права.
Наука фінансового права є структурною частиною юридичної науки.
Будучи складовою системи юриспруденції, вона набуває якостей цілого, які,
в свою чергу, сприймаються елементами системи науки фінансового права.
Співвідношення предмету юридичної науки і предмету науки фінансового
права характеризуються шляхом співвідношення категорій загального та
особливого. Особливе конкретизується в одиничному, яке пізнається в
рамках і за допомогою окремих елементів і підсистем науки фінансового
права. Основним способом отримання знання для всіх компонентів систем,
що перебувають у даному співвідношенні, є юридичний метод, який
уточнюється і доповнюється залежно від мети і завдання фінансовоправового дослідження.
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Система науки фінансового права будується на засадах, характерних
для побудови системи правової науки в цілому: розрізнений і хаотично
розташований матеріал систематизується, перетворюючись на логічно
вибудуване єдине ціле. Систематизація знань означає розподіл наукового
матеріалу на розділи і їх об’єднання в цілісне утворення, доступне для
пізнання, викладання та практичного використання. Як абсолютно точно
відзначив

видатний

англійський

мислитель,

У.С. Джевонс, при побудові будь-якої системи

філософ-логік

ХІХ

ст.

класифікація є не тільки

початок, але і вища точка, і кінець людського знання [264, с. 628].
Систематизація фінансово-правових знань, зумовлена і прямо залежна
насамперед від предметно-методологічної визначеності науки фінансового
права. Можна стверджувати, що саме предметна зумовленість методології
фінансово-правових досліджень забезпечує сенсуальну єдність фінансовоправової науки. У свою чергу, основні завдання науки фінансового права
служать свого роду програмою її системи, яка орієнтує всі структурні
складові останньої. Тому, предметно-методологічна визначеність і її
програмна (цільова) заданість надають системі науки фінансового права
якість цілісності.
Сказане знаходить своє відображення у наступній логічній схемі.
Предмет науки виокремлює і об’єднує фінансово-правове знання і у такий
спосіб персоніфікує його. Конкретизація предмета зумовлює внутрішню
структуризацію науки, виділення за предметними ознаками відносно
самостійних частин її системи. Методи дозволяють диференціювати
фінансово-правове знання на методологічні блоки, які здатні або зайняти у
структурі науки самостійне місце (наприклад, історія науки, історія галузі
фінансового права), або надати методологічного забарвлення певній
предметно-визначеній частині системи науки (наприклад, компаративне,
емпіричне, статистичне знання тощо).
Важливу роль у систематизації науки фінансового права відіграють
також завдання, які стоять перед даною галуззю правових знань. Так,

66

Г.Ф. Шершеневич, визначав такі основні завдання соціальних наук, до яких
відносив і юриспруденцію: 1) встановити наукові факти; 2) пояснити процес
їх утворення; 3) оцінити їх з точки зору людських інтересів. При цьому, по
відношенню до правознавства учений уточнював ці завдання. На його думку,
вони зводились до встановлення, пояснення і оцінки норм права [820, с. 328].
Пристосовуючи вказане положення Г.Ф. Шершеневича до науки фінансового
права, можна стверджувати, що її завданнями є встановлення, пояснення і
оцінка норм однойменної галузі права. Зокрема, під встановленням норм
фінансового права мається на у вазі виділення у науці за предметним
принципом норм даної галузі, їх вивчення, класифікацію, систематизацію в
основному за допомогою формально-догматичного методу. У свою чергу,
пояснення та оцінка передбачає теоретичне тлумачення норм фінансового
права, формально виражених в юридичних джерелах. Для виконання цього
завдання використовуються переважно історичний і соціологічний методи
наукового дослідження, а правові позиції і висновки доповнюються
історичними і соціологічними характеристиками.
Слід погодитися з думкою Н.О. Боданової про те, що система
юридичної науки трансформується залежно від конкретного завдання, яке
перед даною наукою стоїть [98, с. 75]. Це може бути пов’язано з виділенням
та групуванням певної сукупності норм, що набули якості правового
інституту або підгалузі фінансового права, і формуванням в системі науки
нового структурного утворення, що вивчає новосформований правовий
інститут чи підгалузь (наприклад, емісійне право, валютне право тощо). З
іншого боку у поясненні і оцінці фінансово-правових норм, процесів,
пов’язаних з їх реалізацією, можуть превалювати цілі, що змінюють
пріоритети в методологічних підходах. Так, наприклад, компаративний метод
наукового дослідження може зумовлювати виділення самостійної підсистеми
науки – порівняльного фінансового права тощо.
Система науки фінансового права являє собою систему наукових знань
про чинне фінансове право, його правові інститути, що відображає певною
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мірою систему даної галузі права. Однак, це не дає підстав для ототожнення
правової галузі з наукою про неї. На це вказував видатний німецький історик
права Отто фон Гірке, який писав: «Сутність права знаходять в його
наукових формулюваннях, забуваючи при цьому, що право старіше за
юриспруденцію та реально існувало і без неї» [220, с. 125]. Тому система
науки фінансового права не може не визначатися системою однойменної
галузі. В системі науки проявляється система самого фінансового права як
правової галузі, що на думку К.С. Бельського цілком природно, тому що
система науки повинна будуватися на об’єктивних засадах, а саме: на системі
норм фінансового права [83, с. 35].
Хоча система науки фінансового права ґрунтується на системі галузі
діючого права, разом з тим вони відрізняються один від одного. Як відзначав
О.О. Красавчиков, система науки фінансового права не копіює систему
галузі, так як вона ширша і багатша за неї [381, с. 133]. Наука включає до
свого складу не тільки знання про чинне фінансове право, але й об’ємну
інформацію про його понятійно-категорійний апарат, про існуючі фінансовоправові теоретичні концепції і положення, коментарі діючих фінансових
законів, соціологію фінансового права, історичний матеріал про його
становлення, галузеву бібліографію тощо.
Разом з тим, слід також відзначити те велике методологічне значення,
яке відіграє категорія «система фінансового права» для фінансово-правової
науки. Ми повністю погоджуємось з позицією О.А. Лукашева, що дана
категорія належить до числа фундаментальних у науці фінансового права,
оскільки

вона

деталізує

особливості

предмета

фінансово-правового

регулювання і тому традиційно залишається у центрі уваги представників
фінансово-правової науки [436, с. 97].
Складові системи науки фінансового права розрізняються між собою за
складністю побудови, за методом і прийомами виділення, за характером
зв’язків і відносин тощо. Така побудова системи науки об’єктивується в її
структурі, яка являє собою її внутрішню форму, що характеризується
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стійкістю і закономірністю зв’язків окремих складових. При цьому, слід
враховувати специфіку об’єкта систематизації, яким виступають результати
пізнання фінансово-правових норм і відносин. Компоненти, що становлять
систему науки фінансового права, є продуктом розумової діяльності, а тому є
відображенням пізнання досліджуваних наукою явищ фінансово-правової
дійсності. Вони піддаються систематизації лише в опосередкованому вигляді
– у формі понять, принципів, теорій, наукових дисциплін та інших
теоретичних комплексів знань. Ми підтримуємо думку Н.О. Богданової, що
дана обставина посилює вплив суб’єктивного моменту на побудову системи
юридичної науки, відмежовує її від системи галузі як зумовлюючого її начала
[98, с. 76].
Аналіз системи науки фінансового права передбачає виділення її
складових елементів, розкриття їх внутрішніх і зовнішніх зв’язків та
взаємодії, а також методологічних блоків фінансово-правового знання. Як
встановлено в теорії та методології юридичної науки, за своєю будовою
елементи її системи можуть бути простими і складними. До числа перших
належать наукові поняття, які виступають первинними, необхідними і
неподільними елементами. У функціональному плані поняття відіграють
роль логічних утворень, інтегруючих фінансово-правове знання і сприяють
його об’єднанню в більш складні компоненти – теоретичні побудови і
підсистеми [31, с. 16; 257; 527, с. 20; 545, с.18].
Як визначено в тлумачному словника за ред. Ожегова С.І., поняття – це
логічно оформлена загальна думка про суть предмету, явища; ідея чого-небудь
[492, с.561]. Юридичні поняття відображають собою ідеї, думки, уявлення про
право в цілому, різні його аспекти, а також інші елементи правової дійсності.
При чому, вони покликані адекватно і точно відобразити та виразити тільки
взяті у їх єдності загальні та істотні ознаки правових явищ.
У ході формування понять у науці фінансового права, як вже
відзначалось, застосовуються різноманітні логічні прийоми, такі як аналіз,
синтез,

індукція,

дедукція,

редукція

тощо.

Невірне

застосування
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методологічного інструментарію, як правило, призводить до двох можливих
негативних ситуацій – це відрив понять від правової дійсності і навпаки –
ототожнення з нею. У першому випадку поняття протиставляються явищам
правової дійсності, а в другому випадку – такі поняття не мають достатнього
ступеня абстрактності, а тому не відображають специфіки відповідних явищ,
їх сутності [260, с. 11].
Як відзначено у філософії науки, у якості вихідної і провідної форми
абстрактно-уявного відображення об’єктів прийнято розглядати тільки ті
поняття, які диференціюються за глибиною відображення і осмислення
дійсності та своєю спрямованістю. У зв’язку з таким підходом, виділяються
наступні групи понять: 1) поняття, що відображають загальне в предметах, 2)
поняття, що охоплюють істотні ознаки в предметах, 3) поняття, що
розкривають суть і значення предметів, і 4) поняття-ідеї [30, с. 211-213].
Наука фінансового права складається з системи понять, які в її
структурі виступають первинними елементами фінансово-правового знання,
а за своїм сутнісним змістом є теоретичними узагальнення відповідного
рівня. Будучи, з одного боку, формою мислення і вираження наукового
знання, з іншого – засобом пізнання, поняття виконують як гносеологічну,
так і методологічну функції. Також, як вірно вказав, Д.Є. Пономарьов, вони
виступають інструментом юридичної техніки, полегшуючи дослідження
предмета [573, с. 7]. Так, гносеологічне призначення понять полягає у
відображенні та фіксуванні найбільш загальних, істотних властивостей і
найважливіших взаємозв’язків фінансово-правових явищ і процесів. У ході
формування понять виявляються закономірності становлення і розвитку
інститутів фінансового права, визначається місце того чи іншого об’єкта в
системі явищ фінансово-правової дійсності в цілому. Будучи науковими
утвореннями, поняття є результатами пізнавального процесу. Разом з тим
вони служать відправною точкою поглибленого і всебічного вивчення
предмета науки фінансового права, є передумовою подальших наукових
пошуків.
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Методологічна функція понять полягає у систематизації фінансовоправового знання. У наукових узагальненнях концентрується основний зміст
загальної теорії фінансового права. Базуючись саме на такому розумінні,
радянський теоретик правової науки І.Ю. Фарбер вважав питання про
поняття та категорії центральним логічним елементом у системі науки [741,
с. 42]. Відмічаючи методологічну значимість понять, вчений порівнював їх із
«цеглинками, з яких будується будинок науки», складаються її концепції,
теорії, гіпотези, принципи та інші складні утворення наукової думки, та
підкреслював, що опанувати наукою означає опанувати її головними
категоріями [742, с.17-21].
Важливе значення понять як інструмента юридичної техніки відзначив
відомий французький теоретик та методолог правової науки П. Сандевуар.
Він вказував, що поняття «надзвичайно вдало» сприяють точному і чіткому
розпізнаванню рис і властивостей досліджуваних явищ, визначення їх
юридичної природи, виявленню їх співвідносності, проведенню класифікації
і, нарешті, осмисленню через віднесення їх до тієї чи іншої категорії [630, с.
167-169].
Розглядаючи юридичні поняття, вироблені юридичною наукою, слід
відзначити, що серед них можуть бути виведені ті, що відображають
найбільш істотні властивості правових явищ і предметів. Такі поняття у
філософії та правовій науці прийнято називати категоріями [257, с. 12]. Через
юридичні категорії здійснюється сутнісна характеристика явищ правової
дійсності. Особливість понять та категорій як результатів наукового
пізнання, з позицій теорії відкритих систем та феноменології права зводиться
до того, що у структурах правових явищ, що відображаються даними
поняттями та категоріями, розкриваються певні безумовні зв’язки, які
виражаються у самоочевидних судженнях. Безумовні елементи предметного
складу можуть і не мати характеру постійно існуючого. Вони можуть не бути
взаємозалежними і можуть не зводитись один до одного. Тобто понятійнокатегорійні ряди виводяться на основі споглядання та опису якісних
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структурних рядів правового явища як «даності», відповідно до заданої
структури [811, с. 5].
Визначаючи термін «фінансово-правова категорія», як поняття, у якому
відображені найбільш загальні та істотні ознаки та властивості фінансовоправових явищ та процесів, слід зауважити, що за своїм змістом та
функціональним призначенням терміни «поняття» та «категорії» не можуть
ототожнюватись. Категорії науки фінансового права є за своїм змістом
логічними побудовами, що об’єднують знання про фінансово-правові явища і
процеси на більш високому, «надпонятійному» рівні. Вони виділяються з
інших понять своєю фундаментальністю, базовим характером. Як відмічав
І.Ю. Фарбер, не всі поняття правової науки є категорії, а тільки найбільш
загальні поняття [742, с. 17]. Цю думку розвинув російський правникконституціоналіст О.С. Автономов, який підкреслив організуючу роль
категорій у процесі пізнання, виділяючи дану їхню ознаку на перший план як
відмінну властивість, що не притаманна поняттям, які «лише фіксують,
описують зміст об’єкта, хоча і розкривають при цьому як його зовнішні
особливості, так і внутрішні закономірності його існування» [25, с. 32].
Перетворення понять в категорії, стверджує вчений, можливе тільки з
набуттям першими організуючої функції. Тому, продовжує він, «у категорії
розкриття змісту об’єкта не є самоціллю, воно підпорядковане завданню
виявлення та дослідження законів конкретної дійсності або конкретної області
цієї дійсності і, значить, з необхідністю вимагає визначення місця і ролі даного
об’єкта серед явищ і відносин цієї конкретної дійсності» [26, с. 16-18].
Погоджуючись в цілому з даним твердженням, відзначимо, що
розмежування двох аналізованих форм логічного узагальнення у науці
фінансового права не має абсолютного характеру і залежить від місця, яке
відводиться тому чи іншому поняттю чи категорії в системі фінансовоправового знання. Їх місце в системі, в свою чергу, зумовлено завданням
дослідження,

рівнем

теоретичного

узагальнення,

що

досягається

за
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допомогою конкретного поняття або категорії, і роллю, яка їм відводиться в
процесі пізнання досліджуваного предмета.
Правові поняття та категорії, будучи формою мислення та одночасно
формою вираження наукових знань, концентрують в собі всі наукові дані, що
становлять зміст теорії фінансового права. Тому, для того, щоб за допомогою
розумових операцій відтворювати і пояснювати існуючі фінансово-правові
явища і процеси, які становлять предмет вивчення науки фінансового права,
поняття та категорії повинні відповідати критерію об’єктивності. У
фінансово-правовій науці дана вимога може бути реалізована у наступному
співвідношенні: чим глибше і повніше розкривається в окремих поняттях і
категоріях фінансово-правова дійсність, що набуває нормативного вираження
і об’єктивується в реально існуючих суспільних відносинах, тим якіснішим є
понятійний апарат цієї науки, а також «тим досконалішим в науковому
відношенні є розумовий акт, до складу якого входять дані поняття та
досконалішою є теорія, що формується у результаті даних логічних,
розумових операцій» [45, с. 18].
Оскільки

у поняттях

та

категоріях

науки

фінансового

права

відображаються реальні тенденції розвитку явищ і процесів фінансовоправової дійсності, що мають місце у певній ситуації, в певному часовому
проміжку, їм властивий історичний характер. Історичність наукового поняття
зумовлена

насамперед

конкретними

історичними

умовами,

у

яких

формується та видозмінюється певний фінансово-правовий інститут чи
процес, який відображається даним поняттям. Крім того, як вірно відзначила
Н.О. Богданова,

наукові

поняття

також

схильні

до

еволюції,

що

характеризується поєднанням наукової спадковості та новизни [98, с. 146].
Історично фінансово-правові поняття та категорії є результатом тривалого
процесу пізнання фінансово-правових явищ, концентрованим виразом і
закріпленням досягнутих знань у сфері публічних фінансів та фінансового
права. Тому, утворення фінансово-правових понять та категорій за своїм
змістом є поєднанням складних історичних та семантичних процесів.
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Поняттям і категоріям притаманна властивість системності. Будучи
взаємопов’язаними та взаємозумовленими, вони відображають цілісність
знання, що є змістом науки фінансового права, завдяки чому вона постає як
розвинена наукова галузь. Поняття і категорії науки фінансового права
складаються в систему в процесі визначення та уточнення предмета, методів
цієї науки, її місця серед інших юридичних і соціально-політичних наукових
дисциплін. Предметна і методологічна зумовленість дозволяє формувати
понятійні системи різного рівня та об’єктної приналежності. Вони
співвідносяться з цілим як підсистеми (наприклад, бюджетне право,
податкове право, грошово-кредитна система до системи науки фінансового
права), або понятійні системи, що включають знання про взаємопов’язані
явища і процеси фінансово-правової дійсності (наприклад, бюджетний
процес, виконання бюджету, бюджетний контроль тощо).
Смислова

єдність

і

цілісність

фінансово-правового

знання

забезпечується об’єднанням понять науки в систему. Це досягається за
допомогою категорій, що виконують роль свого роду «несучих конструкцій»,
які складають «понятійний каркас» науки. Дані категорії теж носять
історичний характер і визначені відправною ідеєю, що є складовою сутнісної
і змістовної сторони всіх понять науки фінансового права і, таким чином,
виконує

системоутворюючу

функцію

найбільш

високого

порядку.

Орієнтуючись на вихідну ідею і предмет досліджуваної галузі, виділяються
основні блоки фінансово-правового знання, згруповані навколо найбільш
значущих системоутворюючих категорій, які є типовими за своєю природою.
При цьому кожна з них є центром відповідної підсистеми. Навколо них
зосереджуються родові категорії фінансового права, з яких починаються
понятійні ряди, що приростають видовими поняттями. Наприклад, такими
базовими, висхідними системоутворючими категоріями у різні історичні
періоди були і є наступні: «державне фінансове господарство»; «фінансова
діяльність держави»; «публічна фінансова діяльність» тощо.
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Отже, поняття, будучи найважливішою формою наукового мислення,
формою пізнання дійсності, відіграє важливу роль у формуванні та
систематизації фінансово-правових знань. Наукові поняття дають можливість
досліднику визначити загальне і найбільш істотне в речах, розкрити їх
закономірні

зв’язки

і

взаємний

вплив.

Постійно

розвиваючись

і

вдосконалюючись, вони дозволяють більш глибоко і всебічно досліджувати
конкретні предмети, явища, розкрити їх сутність, осмислити глибинні
процеси, що відбуваються в них, оскільки дослідження конкретних предметів
здійснюється тут не тільки на основі емпіричних даних, але в першу чергу на
базі раніше пізнаного і закріпленого в наукових поняттях і їх системах,
необхідного, закономірного в речах. Оволодівши науковими поняттями та їх
системами, які стосуються певної наукової теорії, суб’єкт пізнання отримує
можливість вільно орієнтуватися в досліджуваній ним сфері знань, науково
осмислювати процеси, що в ній відбуваються.
Цінність понятійно-категорійного апарату в науці фінансового права,
як і в інших галузях правознавства, надзвичайно висока. Вивчення тільки
чинного фінансового права не може дати істинного розуміння даної правової
галузі. Як відзначав К.С. Бельський, не скрізь, де є знання фінансового
законодавства,

можна

говорити

про

відповідне

наукове

розуміння

фінансового права як галузі [83, с. 35]. Для науки насамперед мають значення
ті знання, які були придбані з метою утворення її постійного, основного
теоретичного масиву. У науці фінансового права до таких знань належать ті,
що відображені у категоріях, утворюючих її Загальну частину. У фінансовоправових категоріях виражено головне, то сутнісне, що характеризує
фінансове право в його постійному розвитку і що становить, за словами
К.С. Бельського, її постійний капітал [83, с. 35]. Саме фінансово-правові
категорії створюють стійкість фінансового права як галузі права, зберігають
її цілісність.
Теоретичними побудовами у науці фінансового права є фінансовоправові принципи, теорії, концепції, доктрини, гіпотези, а також підсистеми –
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наукові підгалузі і дисципліни. Кожен з перерахованих компонентів являє
собою організований комплекс фінансово-правового знання, набутого у
результаті вивчення тієї чи іншої сторони предмета науки фінансового права
або конкретного її об’єкта при використанні певного набору методів, що
забезпечують спрямованість пізнання, його всебічність і глибину. Логічною
опорою для конструювання складних теоретичних побудов і підсистем
служать поняття як первинні елементи системи науки в цілому. Їх включення
в різні компоненти системи залежить від проблематики і завдання
дослідження [259; 702].
На відміну від фінансово-правових понять і категорій, які відіграють
роль структурних елементів науки, принципи і теорії є сутнісними
утвореннями в системі науки фінансового права. Вони не тільки з’єднують
знання про предмет вивчення, а й розгортають, обґрунтовують ідею, яка
закладається в основу вибору моделі фінансово-правового регулювання.
Принципи та теорії побудовані на відповідній методологічній базі тому їх
виділення і побудова пов’язана з найбільш високим ступенем логічного
узагальнення, що виводить фінансово-правове знання на якісно вищий
теоретичний рівень.
Принципи і теорії науки фінансового права відображають фінансовоправову дійсність, апробуються практикою і пояснюють її. Тому вони мають
очевидний об’єктивний характер. Однак розрив розглянутих теоретичних
побудов від реальності можливий і часто неминучий, оскільки закладене в
них раціональне начало зумовлено призначенням науки випереджати
практику, прогнозувати її розвиток, виробляти для неї орієнтири [333, с. 25].
Тому принципи, які не отримали правового оформлення, а залишилися на
рівні гіпотези або утвердилися як доктрини, часто сприймаються як ідеал
фінансово-правового регулювання, до досягнення якого слід прагнути,
використовуючи правові засоби. Теорія, розвиваючись від принципу,
закладеного в її основу, повинна знаходити йому підтвердження у фінансово-
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правовій практиці, пропонувати шляхи з’єднання правових ідей і фінансовоправової дійсності.
Між фінансово-правовими принципами і теоріями у науці фінансового
права існує тісний і нерозривний зв’язок. Принцип є початком будь-якої
теорії, відправним пунктом нарощування та поглиблення знання про
досліджуване фінансово-правове явище або процес. У свою чергу, теорія
розкриває зміст, пояснює та обґрунтовує принцип, який у своїй доведеності
піднімається на більш високий рівень теоретичного узагальнення. Як вдало
відмітила Н.О. Богданова, фактично результатом, якого прагне теорія, є той
же початковий принцип, покладений в її основу, але вже в більш глибокому і
конкретному наповненні [98, с. 166]. Крім того, в процесі побудови теорії
складаються і формулюються принципи, які можуть бути відправними
ідеями для інших теорій. Взаємозалежність даних системних утворень науки
фінансового права полягає також у тому, що теорія не може скластися і бути
послідовно вибудуваною без принципу, що лежить в її основі і об’єднує
отримане різними методами знання, яке належить до предмету її вивчення. І
навпаки, принцип втрачає свою цінність і сенс, якщо не знаходить
підтвердження і розвитку в теорії.
Фінансово-правове знання знаходить свою упорядкованість, цілісність і
сутнісне наповнення у теоріях фінансового права. У них наукове
дослідження знаходить своє логічне завершення, а накопичене емпіричне і
теоретичне знання набуває форму, в якій послідовно викладений зміст
досягає бажаного результату: розкриваються і систематизуються введені у
науковий обіг поняття, наповнюються статусні характеристики, доводяться
покладені в основу теорії і висунуті в процесі її побудови принципи.
Теорія є не простою сукупністю знань про предмет, а чітко
організованою системою знань, кожен елемент якої органічно пов’язаний з
іншими елементами даної системи і безпосередньо випливає з них. Тому,
слід погодитись з твердженням І.Д. Андрєєва, що важлива особливість
наукової теорії, неодмінна умова її спроможності виражається в тому, що
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вона повинна бути внутрішньо замкнутою системою, яка відображає чітко
визначену в певних рамках сферу правової дійсності. Логічно це виражається
в тому, що будь-яка теорія повинна бути внутрішньо несуперечливою в сенсі
її чіткої логічної побудови. Якщо ця вимога виконується, то у науковій теорії
не можна істотно змінити ні одного її елементу, не порушуючи при цьому
всієї системи елементів цієї теорії [45, с. 24-25].
У залежності від ступеня значимості та місця в системі знань, у
філософії та методології науки виділяють універсальні, базові та конкретні
(приватні) наукові теорії [295, с. 241; 296, с.41; 390, с. 304]. Оскільки наука
фінансового права є невід’ємною частиною правової науки та науки про
суспільство в цілому, вважаємо, що зазначена класифікація наукових теорій
може бути поширена і на дану галузь правових знань.
Найбільш високий рівень систематизації фінансово-правового знання
знаходить своє відображення в універсальних теоріях, які відіграють
особливу роль у науці фінансового права. Дані теорії несуть особливе
методологічне навантаження, розкриваючи об’єкт, способи і завдання
дослідження. Вони синтезують матеріал, на основі якого формулюються
основні системоутворюючі конструкції науки, є центральною ланкою, що
поєднує відомості про об’єкти фінансово-правової дійсності. До числа таких
теорій, що характеризуються методологічною спрямованістю, можна
віднести загальну теорію фінансового права, теорію фінансового контролю,
теорію правового регулювання грошово-кредитних відносин тощо. Базові
теорії присвячені обґрунтуванню основних категорій і комплексних
інститутів фінансового права. Вбираючи в себе все фінансово-правове
знання, вони структурують його за основними предметними сферами. До них
належать теорія бюджету; бюджетного права; теорія податку; теорія
емісійного права тощо. До базових можна віднести також теорії, що
обґрунтовують правове становище особи як суб’єкта фінансово-правових
відносин.

У

конкретних

(приватно-наукових)

теоріях

проявляється

різноманітність предмета вивчення науки фінансового права. Такі теорії
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формуються у різних сферах фінансово-правового знання. У них знаходять
обґрунтування окремі фінансово-правові інститути та їх відносно відокремлені
частини. Приватно-наукові теорії випливають з універсальних і базових
теорій, є їх складовими частинами або конкретизують і розвивають їх.
Формування наукової теорії в системі науки фінансового права є
складним, тривалим і часто суперечливим процесом. Однак, навіть
сформована, «концептуально зріла» теорія не залишається незмінною. В ході
історичного розвитку науки й суспільної практики вона безперервно
розвивається і вдосконалюється, а іноді докорінно змінюється або навіть
відкидається, якщо вона приходить в протиріччя з новими фактами або з
новими даними науки. Як справедливо зазначив І.Д. Андрєєв, будь-яка теорія,
як би вона точно і глибоко ні відображала ту чи іншу сферу дійсності, не може
вичерпати її повністю, відобразити всі її нескінченно різноманітні властивості,
зв’язки та взаємовідносини [45, с.108]. Правова дійсність у своєму розвитку є
невичерпною, а отже – невичерпною вона є і у науковому пізнанні.
У зв’язку з цим, важливо відзначити, що дослідження фінансовоправової

матерії

повинно

здійснюватись

на

основі

загального

методологічного принципу єдності теоретичної та предметно-практичної
діяльності. Адже аналітична, пізнавальна, по суті теоретична діяльність
науковця – дослідника закономірностей чи окремих аспектів фінансовоправового регулювання, завжди має своєю іманентною метою сприяння
підвищення ефективності останнього за рахунок поглиблення знань про його
природу, зміст та форму, розроблення пропозицій щодо його удосконалення.
В цьому ми підтримуємо думку В. Селіванова, що відображаючи практичну
діяльність, теоретичне пізнання входить в останню, впливаючи на неї,
розвиваючи та змінюючи її [635, с. 41].
Таким чином, наука фінансового права в сучасному її стані є об’ємним,
складним за своєю організацією та змістом теоретичним утворенням, що
активно та бурхливо розвивається. Така її характеристика пов’язана як із
суттєвим збільшенням фінансово-правових відносин, істотним розширенням
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їх видового різноманіття та, відповідно, збільшенням нормативного
матеріалу, що регулює дані суспільні відносини. Наука фінансового права
володіє всіма якостями сформованої теорії і займає місце провідної галузі
юриспруденції завдяки наступним ключовим ознакам: повнотою і значним
теоретичним потенціалом, розвиненим методологічним інструментарієм,
чітким структуруванням і взаємозв’язком окремих теоретичних побудов,
логічністю

обґрунтованості

сформульованих

положень

і

висновків,

достовірністю впроваджених у науковий обіг фактів і реальністю пропозицій.
Всі ці ознаки об’єднані зверненою до фінансово-правової науки вимогою
цілісності, яка виступає головним критерієм її концептуальної повноцінності.
Цілісність притаманна науці фінансового права як складному теоретичному
утворенню, характеризується ознакою системності. Тому проблема системи
науки фінансового права, відображаючи, всі аспекти її існуючого стану і
означуючи перспективи подальшого розвитку, є і вихідним началом, і
визначальним критерієм концептуальної цілісності та сформованості даної
галузі знань.
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РОЗДІЛ ІІ. СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ФІНАНСОВОГО
ПРАВА У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ ТРАДИЦІЇ

2.1. Зародження фінансово-правових ідей у європейській науці.
Специфіка історичного процесу зародження та становлення науки
фінансового права зумовлює постановку питання про дослідження етапів її
розвитку. Частина європейських дослідників фінансової науки (Є. Дюрінг,
Г. Ейзенгардт, Г. Кон, К.-Г. Рау, Ф. Нітті та ін.) стверджували, що перша
система фінансових знань з’явилася не раніше ХVІІ – ХVІІІ століть. Зокрема,
К.-Г. Рау розподіляв історію фінансової науки на 3 періоди: 1) період
ненаукового стану – епоха давніх часів – ХVІІІ ст. 2) період переходу до
наукової обробки – протягом ХVІІІ ст.; 3) період наукового стану – з ХVІІІ
століття [593, с. 13]. Думку К.-Г. Рау розвинув професор Неаполітанського
університету Ф. Нітті, стверджуючи, що виникнення фінансових дисциплін,
виявлення законів, що управляють фінансовими явищами – це факт
недавнього походження [483, с. 16-17].
Розроблена європейськими вченими періодизація розвитку фінансових
знань мала значний вплив на вітчизняних науковців, які в своїй переважній
більшості підтримали і розвинули позицію представників німецької
історичної школи про зародження фінансової науки на рубежі ХVІІ – ХVІІІ
століть.

Зокрема,

професор

Санкт-Петербурзького

університету

В.О. Лєбєдєв: відзначав: „Епоха Середньовіччя пройшла так само безплідно
для фінансової науки, як і епоха стародавніх часів. Поняття держави
змішувалося з особою її правителя. Те, що монарх витрачав на себе,
вважалося державними витратами, а державними доходами були і доходи
монарха. Збори у формі податків мали місце лише у особливих випадках,
наприклад: під час війни, при викупі короля з полону чи виданні його доньки
заміж… Теорія фінансів зводилася до нескладного за своїм змістом
положення: бери, де можна і якомога більше” [593, с. 13].

81

Однак, більшість істориків фінансової думки з різних країн Європи,
такі, як І-Г. Юсті, Й. Зонненфельс, К. Мальхус, К. Умпфенбах, Л. Якоб, Л.
Штейн Й.А. Шумпетер та інші аргументовано доводили недоцільність
нехтування періоду розвитку вчення про фінанси в епоху давніх часів та
часів Середньовіччя, відзначаючи, що вагому частину розумової спадщини,
залишеної представниками стародавніх та середніх віків становлять
економічні та фінансові знання, які знайшли відображення у чисельних
творах з теології, прикладної філософії, економіки домашнього господарства,
права тощо. Фінансові положення, вироблені в даний історичний період,
стали ідейним та теоретичним каркасом у подальшій побудові та інтеграції
системи знань про фінансове право.
Перші письмові пам’ятки, в яких були відображені вчення про фінанси,
належать до періоду Античної Греції. Як відзначили автори навчального
посібника

«Герменевтика

права:

розвиток

юриспруденції»,

наука

у

давньогрецькій культурі була цілісною і зародки галузевого мислення, що
зародились під впливом творчості Арістотеля не порушували цілісності
науки і картини світу. Грецькі філософи прагнули «…не до того, щоб
визначити точні межі й зовнішні зв’язки між частинами світу, а того, щоб
зрозуміти їх внутрішній зв’язок і єдність» [269, с. 11]. Зокрема, античний
філософ Ксенофонт – автор першої в історії фінансової думки праці: „Про
доходи Афінської республіки” – у V ст. до н.е. розробляє питання податків,
мита, державного фінансового господарства. Саме Ксенофонтом вперше
визначено податки та мито як види державних доходів, розроблено теорію
державного боргу та теорію оренди державного майна. У ІV ст. до н.е.
грецький філософ Демосфен поширює власну морально-етичну концепцію на
сферу фінансів. Він стверджує, що ухилення від сплати податків та
прагнення до утриманства є втратою громадянських та людських чеснот, а
тому повинно зазнати громадського осуду та суворого покарання [47, с. 252].
Фінансові погляди у античному світі давньогрецьких, пізніше –
давньоримських

мислителів були

зумовлені

відповідними

суспільно-
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економічними та політичними передумовами. Так, великий вплив на
формування античної фінансової думки мали реформи архонта Солона,
проведені у 594 р. до н.е. в Афінах. Заходи з анулювання державного боргу,
надання права участі у публічному управлінні відповідно до суми сплачених
податків, мали надзвичайно важливе економічне та політичне значення і для
подальшого розвитку фінансових відносин в Європі та світі [443, с. 58-59].
Не менш вагомим за своїми наслідками було запровадження „Податкового
статуту” царем Птолемеєм ІІ Філадельфом (285 – 247 рр. до н.е.) в
елліністичному Єгипті. Даний документ фактично є праобразом сучасних
кодифікованих актів у сфері податків [866, с. 20-21].
Підґрунтям для розвитку системи фінансів Європи стали фінансові
реформи у Стародавньому Римі. Так, вперше в історії у 6 р. н.е. з метою
оподаткування в Римській імперії здійснюється перепис майна та населення
[808, с. 152-153]. Впродовж І – ІV ст. н.е. запроваджуються такі види
державних доходів, як акцизи, податки зі спадщини, податки з холостяків,
податки з грошового прибутку, торгового капіталу, та інші, як і сьогодні є
невід’ємними елементами в сучасних податкових системах світу. А девіз
оподаткування, проголошений Римським імператором Тіберієм „Ton deri vutt,
non deglubi” („Вівцю треба стригти, а не обдирати”) зустрічається у тій чи
іншій смисловій інтерпретації практично у всіх сучасних теоретичних
моделях принципів оподаткування.
Фінансові уявлення в часи Середньовіччя формувались під впливом
двох, визначальних для всього суспільного життя Європи факторів. Першим
таким фактором стала поява та поступове укріплення феодальних
централізованих монархій, які, з метою посилення власної фінансової
потужності, постійно розширяли сферу оподаткування та вели перманентні
війни. Другим фактором стало поширення та закріплення у Європі
католицької

релігійної

доктрини,

морально-етичне

вчення

якої

поширювалось і на фінансову сферу. Так, відповідно до даного віровчення,
багатство може бути тільки в руках церкви, монарха чи вищої аристократії.
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Прагнення ж до накопичення багатства визнавалося гріхом, оскільки
порушувало існуючу Божественну справедливість [269, с. 92]. У зв’язку з
цим, концептуальні ідеї про фінанси даного історичного періоду зосереджені
у теологічних, філософських, юридичних та політичних творах богословів
схоластиків, таких як: Ф. Аквінський, Е. Колонна, Н. Кузанський та ін.
Богослов Фома Аквінський, характеризуючи систему доходів держави,
засуджує застосування державної позики, як такої, що ослаблює державу та
принижує її авторитет [679, с. 147-153]. Противником державного кредиту
був також Егідій Колонна. На його думку, встановлення відсотків у будьякому кредиті є неприпустимим, оскільки неможливо в принципі платити за
час – суспільне благо дароване Богом. Заслуговує також на особливу увагу
науковий доробок у сфері оподаткування богослова і юриста Ніколая
Кузанського. Дослідивши існуючі системи податків, Н. Кузанський у 1440
році висловлює та обґрунтовує пропозицію введення на німецьких землях
загальноприбуткового податку [47, с. 254]. Дана концепція стала однією з
перших спроб на науковому рівні змоделювати та обґрунтувати систему
державних податків.
На межі Середньовіччя та Нового часу, з розвитком торгівельного
капіталізму та пов’язаного з ним економічним зростанням держав Західної
Європи, виникла гостра потреба у системному вивченні фінансового
господарства держави та інших суб’єктів суспільних відносин. Фактично,
були створені матеріальні умови для формування відокремленої системи
однорідних знань в рамках окремого наукового вчення – меркантилізму.
Меркантилізм (італ. – mercante – купець) як економічна теорія розвивається в
Західній Європі у ХV – на поч. ХVІІІ ст., з виникненням та зміцненням
історично першої форми капіталу – торговельного. Розвиткові теорії
меркантилізму також частково сприяла церковна Реформація ХVІ – ХVІІ ст.,
оскільки ідеологи протестантизму

М. Лютер та Ж. Кальвін обґрунтували

протестантську доктрину підприємства як богоугодну справу (на противагу
католицькій, згідно якої накопичення багатства було гріхом) [842, с. 103].
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Однією з головних проблем меркантилістської теорії було визначення
методів збагачення народу з метою економічного розвитку. У зв’язку з цим
ключовою категорією в науковому обігу меркантилістів є категорія
„національного багатства”, як загального блага, необхідного для держави.
Основними

методами

наукового

дослідження

стали

історичний

і

порівняльний.
Становлення теорії меркантилізму безпосередньо пов’язане з іменем
видатного італійського вченого та державного діяча Діомеде Карафа (1406 р.
– 1487 р.). Його перу належить праця „Про перешкоди правління і добрим
принципам”, написана у 1469 р. Як випливає зі змісту даного твору,
Д. Карафа

знаходився

під

впливом

релігійно-етичного

вчення

Ф. Аквінського. Перебуваючи на посаді міністра фінансів Неаполітанського
королівства, він зміг ввести у науковий обіг велику кількість фактологічного
матеріалу, що дозволило поставити перед наукою принципово нові завдання.
Вперше в історії науки, Д. Карафа обґрунтував необхідність збалансування
бюджету; розподілив бюджетні витрати на три групи; а саме: витрати на
оборону країни, на утримання монарха та на забезпечення надзвичайних
потреб. Вчений виступав за чітко визначені, справедливі і помірні податки,
які б не призводили до витоку з країни капіталу і не пригнічували б працю,
яка, на його думку, є головним джерелом багатства [832, с. 424]. Таким
чином, як вдало відмітили М.В. Лушнікова та Л.М. Лушніков, ще всередині
другого тисячоліття нашої ери італійським вченим було виділено багато
ключових проблем, які залишаються в центрі уваги науки фінансового права
і в наш час [439, с. 11-12].
У другій половині ХVІ сторіччя вчення про фінанси розвивається в
рамках французької течії меркантилізму. В цей період європейська наука
збагатилась такими працями, як: Ж. Бодена „Про республіку” (1577 р.);
Анона „Трактат про фінанси Франції” (1580 р.); Н. Фроументау „Таємниці
фінансів Франції” (1581 р.); Ж. Генеквіна „Загальний порадник з фінансів”
(1585 р.); Ж. Комбе „Трактат про талью та інші податки” (1586 р.) та інші.
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Аналіз змісту даних робіт дозволяє стверджувати, що саме в період кінця
ХVІ ст. дослідження у сфері фінансів набувають системного характеру, що
призвело до появи і подальшого розвитку окремої систематизованої галузі
знань – науки про фінанси.
Серед вказаного вище переліку, особливо слід виділити працю
Ж. Бодена „Шість книг про республіку”. В даній роботі фінанси, які автор
образно називає „нервами держави”, вперше стали предметом комплексного і
системного наукового аналізу. На думку вченого, система фінансів включає в
себе сім джерел доходу правителя, а саме: 1) домени; 2) військова здобич;
3) дарунки дружніх держав; 4) збори з союзників; 5) доходи від торгівлі;
6) мито на ввіз та вивіз; 7) данина з підкорених народів [362, с. 336].
Показово, що в системі державних доходів Ж. Бодена відсутні податки, які
вчений вважав небезпечним засобом, що використовується

лише у

виключних випадках. В свою чергу, державні витрати, на думку Ж. Бодена,
можуть використовуватись на утримання двору монарха, благочинність,
утримання армії, будівництво міст, фортець і громадських будівель тощо.
Розвиток фінансової науки в рамках меркантилізму мав великий вплив
на формування державної політики країн Західної Європи. Так, міністр
фінансів короля Франції Генріха ІV, герцог М. де Сюллі вперше складає
розпис доходів та видатків. Також вперше ним організовано систему
державного контролю над утриманням доріг і мостових. М. де Сюллі виділяв
щороку більше 1 млн ліврів на будівництво мостів і гребель, пасажирських і
товарних станцій. Надзвичайно важливим заходом для стабілізації фінансової
системи країни стала впровадження заборони на вивезення з Франції монет
різного ґатунку [421, с. 58].
Теорію меркантилізму активно впроваджував на практиці також
міністр Франції при Людовику ХІV Ж.-Б. Кольбер (1661-1683), відомий в
історії насамперед як автор реформи у сфері державних доходів. Одним з
головних напрямків економічної політики Ж.-Б. Кольбера, так званого
„кольбертизму” було спрощення системи оподаткування за рахунок
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скорочення загальної кількості податків, перекладання податкового тягара з
промисловості на сільське господарство як головне джерело поповнення
державних доходів [76, с.124].
Розробку фінансової проблематики в англійській економічні науці
здійснив В. Петті, якого у фінансовій та правовій літературі називають
першим англійським науковим дослідником податків [842, с. 109]. У своїй
праці „Трактат про податки і збори”, написаний у 1662 році, вчений виступає
проти

оподаткування

капіталу,

оскільки

це

стримує

розширення

виробництва. В податках В. Петті бачив засіб збагачення й удосконалення не
лише держави, а й суспільства в цілому. На його думку, зібрані гроші могли
б бути спрямовані на стимулювання торгівлі і промисловості, а отже, на
економічне зростання всієї країни [27, с. 32].
Досліджуючи існуючу в Англії систему оподаткування, В. Петті
вперше в історії фінансово-правової думки розробляє теорію непрямих
податків та обґрунтовує необхідність її запровадження державою. Він
вважав, що кращий спосіб обкладання податком споживчих продуктів
полягає у введенні специфічних акцизів, тобто в оподаткуванні кожного
споживчого товару окремо, на відміну від універсального акцизу, яким
оподатковують товари у роздрібній або оптовій торгівлі. На його думку,
треба обкладати податком кінцевий продукт, а не сировину: не слід
оподатковувати зерно до того, як воно перетвориться в хліб, а вовну – до її
перетворення в сукно тощо. Крім того, непрямі податки покладаються на все
населення, оскільки кожен бере участь у фінансуванні державних видатків
відповідно до того, що він споживає. З цього вчений робив висновок, що
акцизи є саме тими податками, яких так не вистачало Англії [547, с. 24].
Важливо також відзначити, що В. Петті вперше дослідив роль податків
у фінансовій статистиці та обліку. У своїй праці „Політична арифметика”
(1676 р.) він зазначав, що митні збори дають можливість вести облік у
зовнішній торгівлі і складати торгівельний баланс країни; простий і
загальний

подушний

податок

допомагає

вести

облік

населення;
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оподаткування будинків за кількістю димарів найбільш адекватно відображає
поліпшення,

чи,

навпаки,

руйнування

житлового

майна;

акцизи

характеризують внутрішні витрати на споживання і дають загальні відомості
про існуючі надмірності; майнові податки містять інформацію про кількість
та якість певного майна [547, с. 268].
Роль фінансів у існуванні держави детально розроблена у працях
німецьких фінансистів ХVІІ – ХVІІІ століття. У даний історичний період
наука про фінанси трактувалася німецькими вченими переважно як частина
камеральних наук, що вивчають державне господарство. Як неодноразово
відзначалося істориками фінансової науки, німецькі камералісти були
своєрідним відгалуженням меркантилізму, що розвився в умовах фінансового
господарства Німеччини [586, с. 10]. Саме німецькі камералісти зробили
перші спроби систематичного викладення основ фінансового управління і
створили теоретичні основи фінансової науки. Зокрема, „батьками-засновниками” фінансової науки у європейській літературі називають Л. Секендорфа
(1626-1692), І.Ф.Юсті (1717-1771) та І. Зонненфельса (1732-1817).
Вагомий внесок у розробку фінансової проблематики вніс Людвіг фон
Секендорф – міністр фінансів герцога Ернеста Кобургського, який за
оцінкою його сучасників, був одним з найвидатніших вчених-фінансистів в
історії Європи. Як відзначав В.О. Лєбєдєв, авторитет Л. фон Секендорфа був
настільки великим, що сучасники називали його „найбільш благородним
серед християн, найбільшим християнином серед благородних” [421, с. 63].
Найголовніша праця вченого: „ Der Teutsche Furstenstaat” – „Німецьке
князівство” (1656 р.) перевидавалася п’ять разів за життя автора та ще тричі
після його смерті. Остання її публікація була здійснена у 1754 році. Крім
того, дана книга протягом тривалого періоду була основним підручником для
викладання державно-правових дисциплін в німецьких університетах. В
даній роботі автор вперше висловлює ідею про зв’язок народного
господарства, багатства та податкової спроможності населення. Як і В. Петті,
Л. Фон Секендорф вважав, що податкова система країни має бути заснована
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на акцизах. При цьому він засуджує існування казенних монополій і піддає
гострій критиці фіскальне використання права монетної реалії. Відзначимо,
що термін „фінанси” вченим вживається виключно у негативному значенні в
сенсі несправедливого та нечесного отримання доходів.
Першим в історії фінансової думки вченим, що вибудував загальну
систему фінансової науки шляхом систематизації існуючих фінансових
теорій є Іоганн Генріх Готліб фон Юсті. У своїх працях „Державне
господарство” (1752 р.), „Система фінансів” (1766 р.) та „Детальні роздуми
про податки і збори” (1775 р.) вчений вводить в науковий обіг поняття
„державне господарство”, встановлює критерії диференціації фінансів
держави і приватних осіб. Також вперше І.-Г. Юсті визначає основні правила
управління державними фінансами, які зводяться до наступного: а) не слід
використовувати на покриття витрат власне майно, щоб не зменшити
майбутні доходи; б) основою податків має бути справедлива рівність; в) при
встановленні податків слід враховувати природу і стан держави; г) податки
не повинні давати підстав для обману; д) витрати повинні здійснюватись
виключно з метою задоволення потреб та достатку держави [10].
Важливе значення для подальшого розвитку фінансової науки мала
розроблена І.-Г. Юсті теорія оподаткування. Зокрема, вченим сформульовані
такі правила для податків: 1) вони не повинні приносити шкоду свободі
людини та перешкоджати розвитку промисловості; 2) вони повинні бути
справедливими і рівномірними; 3) для запровадження податку повинні бути
важливі підстави; 4) не повинно існувати багато кас та службовців щодо
стягнення податків [10]. Відзначимо, що сформульовані І.Г. Юсті правила
знайшли своє відображення у подальших теоретичних конструкціях системи
принципів оподаткування.
Величезне доктринальне значення для науки фінансового права має
розроблена І.Г. Юсті концепція щорічного вотування (схвалення) податків.
Як стверджував вчений, лише дана процедура може забезпечити народну
свободу і унеможливлює свавілля з боку держави. Не менше значення має
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виділення, поряд з фіскальною, регулюючої функції податків. Зокрема,
мислитель вбачав особливу користь від податків в тому, що підвищуючи чи
понижуючи їх розмір, уряд держави може скеровувати народне господарство
у бажаному напрямку, забезпечуючи тим самим максимальну вигоду для
всього суспільства.
Наукові положення І.Г. Юсті мали колосальний вплив на фінансову
думку Європи: стали теоретичним підґрунтям для подальших досліджень у
сфері державознавства, фінансів, поліцейського та фінансового права,
статистики та ін. Роботи вченого відіграли ключову роль у становленні
російської фінансової науки. Так, за оцінкою І.І. Янжула, І.Г. Юсті є батьком
фінансової науки [859, с. 85]. П.П. Гензель в книзі „Бібліографія фінансової
науки…” зазначав, що праця І.Г. Юсті „Система фінансів” є найбільш
визначною роботою у сфері фінансової науки ХVІІІ сторіччя [204, с. 98].
Найбільш виразно про місце наукової спадщини І.Г. Юсті в історії
становлення вітчизняної фінансово-правової думки свідчить той факт, що
аналіз головних положень фінансової теорії вченого зустрічається практично
у кожному творі з фінансової та фінансово-правової проблематики ХІХ –
початку ХХ ст.
На схожих з І.Г. Юсті теоретичних позиціях стояв видатний австрійський вчений та державний діяч Йозеф Зонненфельс. Опублікована ним
праця „Основні начала поліції, торгівлі і фінансової науки” (1765-1767),
завоювала великий авторитет, була перекладена майже на всі європейські
мови і протягом тривалого часу була керівним посібником для фінансистів.
Вітчизняна фінансово-правова література збагатилась російським перекладом
цього наукового твору у 1787 році [300].
Й. Зонненфельс, поряд із І.Г. Юсті, займався теоретичною розробкою
системи державних фінансів. Він вперше в історії фінансово-правової думки
охарактеризував роль законодавства держави у функціонуванні фінансової
системи. Зокрема, визначаючи науку про державні доходи складовою
частиною науки про достаток держави, Й. Зонненфельс, характеризуючи
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домени та регалії, особливу увагу приділяє податкам в системі державних
доходів. При цьому він детально дослідив історичний перехід від
натуральних повинностей до податків у грошовому виразі.
Основою податкової системи за Й. Зонненфельсом є непрямі податки.
На його думку, загальні податки на споживання є єдиним, „справжнім”
оподаткуванням, так як кошти від сплати таких податків повертаються назад
до робітників, купців і чиновників у вигляді надбавки ціни за їх послуги.
Вчений виступав проти звільнення від оподаткування окремих категорій
населення, зокрема – представників духовенства та дворянства. Однак, при
цьому, припускав за можливе залишити вільним від податків тільки
„необхідне

утримання”

духовенства

(portio

canonica)

[300,

с.

26].

Й. Зонненфельс ввів у науковий обіг поняття „portio sacra”, яким називав
частку для необхідного утримання кожного громадянина, що не підлягає
оподаткування. Тим самим, вчений вперше запровадив у фінансово-правовій
науці ідею неоподатковуваного мінімуму.
Характерною особливістю наукової творчості І.-Г. Юсті та Й. Зонненфельса є те, що вперше в історії фінансової науки фінанси досліджуються
ними з юридичних позицій, крізь призму проблематики фінансового
законодавства як інструменту державного управління фінансами. У зв’язку
цим, ми погоджуємось з висновком К.С. Бельського, про те, що І.Г. Юсті та
Й. Зонненфельс заклали підвалини для становлення науки фінансового права
в Європі [85, с. 39].
В кінці ХVІІІ та на початку ХІХ ст. питання державних фінансів
стають предметом детального і всебічного аналізу у зв’язку з докорінними
перетвореннями в політичному, соціальному, економічному житті Європи
під впливом Великої французької революції та технологічного процесу. Це
було зумовлено тим, що існуюче правове відношення людини до людини
вимагало виникнення у суспільстві певного порядку відносин, при чому, як
відзначила В.В. Дудченко, такого порядку, який би підпорядковувався ідеї
правового відношення, був би не просто порядком, а саме правовим

91

порядком [269, с. 57]. У зв’язку з цим, якісно новий погляд на державні
фінанси був зумовлений впливом нових теорій у сфері філософії,
державознавства та формуванням вчень фізіократів і концепції А. Сміта в
рамках політичної економії.
Теоретичною основою концепції правової держави стали економічні
теорії вчених нового покоління, які сформувались в роки буржуазних
революцій на ідеалах свободи і прогресу. Існуюча система державної
регламентації промисловості та торгівлі викликала все більший протест.
Особливо гостро протистояння мало місце у Франції, де меркантилізм набув
найбільш радикальних форм. Проголошена у 1680 р. купцем Ф. Лежандром
на прийомі у міністра фінансів Ж.Б. Кольбера фраза „Дайте нам самим
діяти”, стає лозунгом нової економічної течії – фізіократів [762, с. 18].
Найбільш

відомими

представниками

вчення

фізіократів

були

французькі вчені та державні діячі Ф. Кене (1694-1774) та А.Р.Ж.Тюрго
(1727-1781). Власне вчення вони розробили на основі універсальної ідеї про
космічний порядок і гармонію, яким однаково підпорядковані матерія і
людство. Держава не вправі заважати дії законів, що утворюють природний
порядок, встановлює природне право для всіх людей. Тому, уряд повинен
усувати всі перешкоди у сфері господарської діяльності, створюючи повну
свободу конкуренції [340, с. 243].
Фінансово-правові ідеї фізіократів знайшли свій вираз у вченні про
державні доходи в цілому та про податки зокрема. Так, Ф. Кене, розглядаючи
проблеми оподаткування, категорично засуджує стягнення податків із
землевласників. Найсуттєвіше і найнепорушніше правило, яким повинно
керуватись управління економікою, вважав він, полягає у тому, щоб ні в якому
разі не обмежувати за допомогою податків забезпеченість і успіхи
землеробства. При цьому, на його думку, прибутки фермерів і заробітки людей,
які працюють у сфері сільського господарства, слід відрізняти від доходів
землевласників. Тому, податки повинні справлятися з ренти землевласників, а
також купців і ремісників як „безплідних класів” [341, с. 316].
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Ф. Кене зазначав, що для держави згубні не так самі податки, як спосіб
їх справляння. У зв’язку з цим, він виступав з критикою відкупної системи
оподаткування, оскільки безліч людей зайнятих збором податків, на його
думку, вже саме по собі означає втрату для держави. Особливо небажані, на
думку Ф. Кене, непрямі податки, які викликають надмірні витрати, пов’язані
з їх збором. Шкоду від них вчений вбачав у тому, що вони накладаються на
сільськогосподарські продукти, підвищують ціну товару, ускладнюю
торгівлю, що завдає прямого збитку споживанню, при цьому збагачуються
лише збирачі податків.
При обранні методів формування державних доходів, Ф. Кене
пропонує уникати позик, доводить їх непродуктивний характер, вважаючи,
що джерелом для задоволення надзвичайних потреб держави є процвітання
народу, а не кредит фінансистів, оскільки грошові накопичення є „таємним
багатством, не знає ні государя, ні вітчизни” [340, с. 245]. Серед причин, що
скорочують суспільне виробництво, Ф. Кене насамперед виділяє ті, що
пов’язані з оподаткуванням, а саме: 1) погана форма оподаткування, якщо
вона стосується землероба; 2) зайвий тягар податків в силу надмірних витрат
щодо їх стягнення; 3) надмірні судові витрати. Таким чином, Ф. Кене вперше
відобразив взаємозв’язок оподаткування і економічних процесів у сфері
народного господарства.
Фізіократична теорія набула своєї найбільшої довершеності у науковій
та державній діяльності Анна Р.Ж. Тюрго. У своїй праці „Роздуми про
створення і розподіл багатств. Цінності і гроші”, вчений рішучіше за своїх
попередників відстоює свободу підприємства, вимагає обмежити втручання,
що призводить до обмеження багатства нації, обґрунтовує необхідність
введення єдиного поземельного податку, як основи податкової системи
держави [733]. Будучи призначеним на посаду генерального контролера
фінансів, за правління Людовика ХVІ, Анн Р.Ж. Тюрго намагався реалізувати
основні теоретичні положення фізіократів у власній практичній діяльності.
Зокрема, він замінив натуральну дорожню повинність грошовим податком,
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намагався скасувати цехові корпорації і гільдії, обґрунтував необхідність
скорочення державних витрат, особливо витрат королівського двору,
пропонував введення єдиного поземельного податку, який став би
поширюватись на дворянство. Такі заходи викликали гостру критику та
неприйняття, особливо з боку феодальної аристократії, в результаті чого Анн
Р.Ж. Тюрго був змушений подати у відставку [113, с. 9].
Відставка А.Р.Ж. Тюрго не просто ослабила вплив теоретичних
положень фізіократів на суспільну практику, – саме на цей період припадає
розпад даної наукової школи у Франції. Водночас, слід відзначити, що
фізіократична теорія створила багате підґрунтя для створення наукової
концепції державних фінансів, призвела до появи і розвитку „класичної”
політекономії А. Сміта. Зокрема, про вплив фізіократів на творчість А. Сміта
свідчить те, що останній, перебуваючи у Парижі у 1766 р., часто відвідував їх
зібрання, що проводилися під керівництвом Ф. Кене. Згодом, А. Сміт
написав, що присвятив би свою роботу „Дослідження про природу і причини
багатства народів” Ф. Кене, якби той був живим [826, с. 4].
Розвиток політичної економії, як окремої галузі науки нерозривно
пов’язаний з англійською класичною школою, засновником якої є А. Сміт.
Саме у рамках англійської політичної економії фінанси отримують своє
наукове обґрунтування. У працях А. Сміта та його учня Д. Рікардо були
розвинуті фінансові положення попередників, закладені засади теорії
державних фінансів та розкриті причини взаємозв’язку їх розвитку з
економічною системою. Саме на підставі класичної фінансової концепції
розроблялися основні принципи фінансової політики держав кінця ХVІІІ –
початку ХХ сторіччя. Як відзначає М. В. Пушкарьова, головна заслуга
А. Сміта полягає в тому, що він розвинув економічну основу фінансового
господарства держави, надав фінансовій науці достатньо міцне господарське
підґрунтя

[586,

с.

12].

П’яту

книгу

своєї

фундаментальної

праці

„Дослідження про природу і причини багатства народів” А. Сміт присвячує
вченню про фінанси. Ця книга складалася із трьох глав: 1) про державні
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витрати; 2) про державні доходи; 3) про державні борги. При цьому, державні
витрати розподіляються А. Смітом на дві великі групи. До першої групи він
відносить витрати, що мають загальне значення (оборона, утримання
державної влади) і які можуть бути погашені за рахунок суспільного доходу.
До другої групи вчений зараховує витрати і здійснення правосуддя, а також
пов’язані з освітньою, соціальною та іншою діяльністю. На його думку ці
витрати повинні покриватись а рахунок мита державою. Установи, які
здійснюють відповідну державну діяльність, повинні утримуватись за
рахунок надходжень від державних зборів за надані послуги. В результаті
запропонованої класифікації, А. Сміт обґрунтовував положення про розподіл
державних і місцевих фінансів. Він вважав, що місцеві витрати, спрямовані
на утримання місцевих органів управління, повинні покриватись за рахунок
місцевих доходів і не повинні перекладатись на загальні суспільні доходи.
Вчений вбачав несправедливість у тому, що все суспільство несе витрати, які
приносять користь лише окремій його частині [648, с. 116].
А. Сміт

приділив

особливу

увагу

проблемам

раціоналізації

оподаткування. Зокрема, він сформулював правила стягнення податків з
населення, які полягають у наступному. По-перше, всі піддані держави
зобов’язані платити податки відповідно до своїх здібностей і сил. По-друге,
розмір податку і терміни його сплати мають бути заздалегідь і точно
визначені. По-третє, кожен податок має справлятися у той час або у той
спосіб, який зручніший платникові. По-четверте, організація справляння
податків повинна забезпечувати мінімальні витрати на їх збирання [649, с.
516-518].
В

загальному,

ці

правила

визначалися

капіталістичного підприємництва того періоду, а

головними
саме –

цілями
усунення

феодальних підвалин організації оподаткування, що забезпечувало б
стимулювання

накопичення

капіталу

для

прискорення

економічного

розвитку. Дані концептуальні положення відіграли визначальну роль також і
на подальшу розробку фінансово-правової проблематики та формування
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науки фінансового права. Слід погодитись із твердженням К. С. Бєльського,
що формуючи правила стягнення податків з населення, А. Сміт тим самим
поставив питання про необхідність юридичної регламентації фінансових,
зокрема – податкових правовідносин, оскільки інструментом забезпечення
реалізації цих правил може бути лише належне фінансово-правове регулювання
[85, с. 40]. Завдяки А. Сміту були створені передумови для майбутнього
становлення науки фінансового права, як самостійної галузі знань.
На нашу думку, вагомість внеску А. Сміта у процес формування
фінансової науки як комплексної системи знань полягає в тому, що завдяки
йому вчення про фінанси набуло наукової форми. Внаслідок застосування
поряд з історичним та порівняльним методами наукового дослідження ткож
методу абстрагування, фінансова наука вперше у своїй історії здобула
домінування над практикою. Причому набула настільки самостійного
значення,

що

сформульовані

наукові

ідеї

та

положення

почали

використовуватись у законотворчій діяльності країн Європи. Зокрема,
наукові положення класичної політекономії в основу фінансової політики
Наполеона І у Франції. Послідовник А. Сміта Н. Ф. Мольєн був міністром
фінансів Франції з перших днів консульства Наполеона І до його речення від
влади. Як відзначив В.П. Безобразов, в результаті ефективної діяльності
Н. Ф. Мольєна, не дивлячись на фінансове виснаження країни внаслідок
постійних війн, правління Наполеона не тільки не передало наступним
урядам фінансового тягаря чи якихось ускладнень, але й відзначалось
взірцевим фінансовим порядком та запровадило ту систему обліку і звітності,
яка стала предметом гордості Франції і наслідування інших народів [75, с. 7].
Учень А. Сміта Д. Рікардо у своїй праці „Начала політичної економії і
оподаткування” створює нову теорію оподаткування, відповідно до якої всі
податки сплачуються у кінцевому рахунку з прибутку капіталіста і лише
окремі з них – із земельної ренти. Ця теорія не просто набула широкого
поширення у фінансовій науці, але й використовувалась у законодавствах
країн Європи.
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Вплив ідей А. Сміта на науку і практику Російської імперії дуже високо
був оцінений вітчизняними дослідниками історії фінансової науки. Як
відзначив видатний вчений та державний діяч М.Х. Бунге, вчення А. Сміта
наділене особливим характером, оскільки його мета – звільнити економіку
від монополій та утисків. Тому реформи, що здійснювались на основі
теоретичної системи А. Сміта, вимагали вивчення дійсності, усвідомлення
суспільством їх необхідності і суворої обачності при запровадженні з боку
самих реформаторів. Майже всі великі європейські країни, продовжував
думку М.Х. Бунге, можуть вказати на діячів, вихованих школою А. Сміта:
Росія може назвати міністрів Сперанського та Гур’єва; Німеччина –
Л. Штейна, Франція – де Мольєна. Але ніде не був підготовлений в такій мірі
ґрунт для реформ в дусі вчення А. Сміта, як в Англії, яка висунула ряд
чудових державних діячів-реформаторів [127, с. 35-36].
Таку ж оцінку теоретичній спадщині «Великого шотландця» надав
інший видатний вітчизняний вчений, академік І.І. Янжул, підкреслюючи, що
саме у поглядах А. Сміта на фінансові питання була подолана однобічність
попередніх вчень меркантилістів та фізіократів щодо джерел національного
багатства. І.І. Янжул вбачав головну заслугу А. Сміта у зміні ролі фінансової
науки щодо практики. І хоча, за образним виразом В. П. Безобразова, у
сучасній йому Російській імперії „… дух науки проникав у законодавство і
державне господарство випадковими проблисками…” [75, с. 24], все ж
виключне значення практики, яка цілком панувала у фінансовому
господарстві, було порушене. На думку І.І. Янжула, саме завдяки А. Сміту
наукові начала стали законодавцями практики [858, с. 53].
Знаковість впливу вчення А. Сміта на подальше становлення
фінансово-правової

науки

відзначав

професор

фінансового

права

Московського університету І.Х. Озєров, який з даного приводу писав:
«Своєю працею «Багатство народів» Адам Сміт відкрив нову епоху у
фінансовій науці. До виникнення класичної політекономії оточуюча дійсність
чинила сильний вплив на зміст фінансової науки. Наприклад, домени, що
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довго відігравали значну роль в бюджетах, і у фінансової науки займали
левову частку уваги. Фінансова наука часто лише описувала існуюче і давала
рецепти на ті чи інші випадки. Класична школа політичної економії А. Сміта
та його учня Д. Рікардо теоретизувала фінансову науку. Вона мала своєю
місією відновити природний порядок шляхом знищення пут та перепон, які
затримували економічне життя; звідси вчення про справедливі системи
оподаткування» [505, с. 872].
Професор Київського та Варшавського університетів Г.Ф Симоненко
вважав А. Сміта батьком не лише політичної економії, а й фінансової науки.
Характеризуючи причини включення А. Смітом та його послідовниками
вчення про державні фінанси до складу політичної економії, Г.Ф. Симоненко
вважав, що це зумовлено неоднорідністю народного господарства. Він
стверджував: «В А. Сміта вчення про державні фінанси, або фінансова наука
не відокремлювались від вчення про народне господарство, тобто політичної
економії. Воно становило не більше, ніж частину останньої… В своїй
знаменитій праці А. Сміт заклав перші основи і науки про народне
господарство, і науки про державне господарство або про фінанси, яка лише
пізніше відокремилась від першої і утворила окрему науку» [639, с. 150-152].
Розвиток системи економічних знань в рамках політичної економії у
ХVІІІ сторіччі створив передумови для відокремлення з неї фінансової науки.
Інтенсивний ріст фінансового господарства став головним стимулом її
подальшого становлення. На певному етапі суспільно-політичного розвитку
країн Західної Європи у ХІХ ст. цей двоєдиний процес призвів до формування
системи науки про фінанси і її теоретичного осмислення (класифікації,
систематизації, взаємодії з іншими науками) тощо. Перехід від абсолютизму –
до конституційного управління, пов’язаного з розглядом та затвердженням
бюджету

народними

представниками,

зумовив

необхідність

розробки

бюджетного права. Так, у 1781 році міністр фінансів Жак Неккер вперше
опубліковує бюджет Франції, що викликало підвищений суспільний інтерес і
стало поштовхом для подальших наукових досліджень у даній сфері.
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Виділення фінансової науки із політичної економії в самостійну галузь
суспільних знань пов’язане з бурхливим розвитком вчення про фінанси у
Німецьких державах, де було зроблено вагомий внесок у теоретичну
розробку і аналіз нових завдань, що ставились фінансовою практикою і більш
складним та розвиненим соціальним устроєм. У працях німецьких вчених
ХІХ ст. теорія фінансового господарства перетворилась у фінансову науку, як
окрему галузь знань, у якій головний акцент дослідження робився на
соціальному, а

не

фіскальному чи

індивідуалістичному аспекті. В

університетах створюються кафедри фінансової науки і з’являються наукові
праці, в яких детально досліджуються всі сторони державного господарства.
У зв’язку з цим, вивчаючи історію становлення фінансової науки,
Л.В. Ходський на початку ХХ ст. зробив висновок, що «… сучасна теорія
фінансів є в більшій мірі результат роботи одного ХІХ століття, ніж усіх
попередніх» [797, с. 14].
У німецькій фінансовій науці початку ХІХ сторіччя сформувалося два
підходи до визначення її місця в системі наук. Представники першого
підходу, такі як К.Г. Рау, Ю. Соден, Й. Лотц та інші трактували її як окрему,
завершальну частину політекономії. Це знаходило свій вираз навіть у
структурній побудові їхніх наукових творів. Так, «Підручник політичної
економії» професора Ерлангенського і Гейдельберзького університетів
К.Г. Рау (1992-1870) складався з трьох томів. Перший том – «Основи вчення
про народне господарство» містив виклад власне політичної економії; другий
том – „Основи економічної політики» містив вчення про заходи, якими уряд
може сприяти розвитку народного господарства; третій том, що складав
заключну частину підручника і називався „Основні начала фінансової
науки”, був присвячений безпосередньо фінансовій і фінансово-правовій
проблематиці. Вчений писав: «Наука про кращий устрій урядового
господарства

або

кращий

спосіб

задоволення

державних

потреб

матеріальними цінностями називається наукою про фінанси і становить
частину політекономії» [593, с. 4].
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Слід відзначити, що видання підручника К.Г. Рау стало знаковою
подією для подальшого розвитку європейської фінансової науки. Будучи
опублікованим у 1832 році, даний підручник ще п’ять разів перевидавався а
життя вченого, та двічі після його смерті і був основним посібником з
фінансової науки протягом півсторіччя як у Німеччині, так і в інших країнах.
Дана праця мала настільки велике значення для німецької та європейської
науки, що її називали „скарбом і славою німецького народу” [828, с. 6]. За
словами німецького вченого Г. Шмолера, те, що А. Сміт і його перші
послідовники виклали як нероздільне вчення про народне багатство К.Г. Рау
поділив на три частини. Відділивши окремо фінанси, що наділені лише їм
властивими ознаками, К.Г. Рау хотів не тільки розповісти своїм камералістам
дещо про податки та державні борги, але й дати їм картину всього
фінансового господарства однієї німецьких держав [825, с. 12-13].
Наукова творчість К.Г. Рау мала істотний вплив на формування
фінансової науки Російської імперії. Зокрема, його ідейним послідовником
був професор фінансового права Санкт-Петербурзького університету
В.О. Лєбєдєв, який переклав другий том підручника на російську мову [593].
Завдяки цьому, у вітчизняній науці ім’я та праці Карла Генріха Рау були
одними з найцитованіших. Підручник містив вступ, в якому викладені
загальні основи фінансової науки та розділи, в яких розкрито зміст
державних витрат, державних доходів, державного кредиту, бюджету та
організації фінансового управління. Як відзначив В.О. Лєбєдєв, К.Г. Рау
вирізнявся особливою точністю у викладенні матеріалу та вказівці деталей.
Розглядаючи певне питання, він викладав його по пунктам, за якими легко
орієнтуватися. У підручнику зібрані детальні історичні, бібліографічні дані
та факти із діючою законодавства різних країн. З цього В.О. Лєбєдєв робив
висновок, що підручник К.Г. Рау як зібрання літературних, статистичних і
практичних даних є необхідним для кожного, хто займається економічною і
фінансовою науками [593, с. 87-88].
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На противагу К.Г. Рау та його послідовникам, представники іншого
підходу в німецькій літературі, такі як В. Баумштарк, К. Мальхус, І. Шьон,
Ш. Нейрон, К. Умпфенбах, Л. Якоб та інші визначали науку про фінанси
окремою відособленою галуззю знань і навіть протиставляли її політекономії.
Одним

найбільш

яскравих

представників

даного

підходу

був

К.А. фон Мальхус. У своїх творах вчений зосередив увагу на проблемах
управління фінансами у європейських державах. Його важливим внеском у
європейську науку є розробка фундаментального вчення про фінансове
управління. Маючи великий досвід роботи у державних фінансових
установах, К.А. фон Мальхус детально аналізує практику, досліджуючи
фінанси з юридичної точки зору [13].
Особливу увагу розробці юридичного аспекту у фінансовій науці
приділяв професор університету в Гессені К. Умпфенбах. Ставлячи собі за
мету зобразити фінансове господарство у такому вигляді, «… як воно
повинно бути у розвиненій правовій державі» [18, с. 12], автор зробив спробу
викласти фінансову науку як виключно теоретичну дисципліну. Вчений був
переконаний в тому, що у предметі фінансової науки домінує саме юридична
складова. У зв’язку з цим, він пропонує замінити термін „фінансова наука”
більш відповідним, на його думку, терміном „загальне фінансове право” [18,
с. 13]. Таким чином, розробляючи юридичну доктрину державних фінансів та
застосувавши одним з перших у європейській науці термін «фінансове
право», К. Умпфенбах розробив теоретичні основи для становлення науки
фінансового права в Європі.
Розроблене у німецькій літературі вчення про самостійність фінансової
науки як галузі знань та виділення і її структурі юридичної складової
знайшло підтримку і у вчених інших країн. Зокрема, таких ж поглядів
притримувались Ж. Гарне, Ж. Курсель-Сеней, П. Леруа-Болье (Франція),
А.Н. Шербюлье

(Швейцарія),

Л. Бєлінський

С.І. Іловайський, І.І. Янжул (Росія).

(Польща),

В.О. Лєбєдєв,
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Серед вказаного переліку хотілось би звернути особливу увагу на
постать Л. Бєлінського – професора Львівського університету, який є
автором єдиного повного курсу фінансової науки на польській мові у ХІХ
сторіччі. Його праця – „Система фінансової науки про податки” [2] за
змістом близька до викладу К.Г. Рау. Однак, Л. Бєлінський визначає
самостійний

характер

фінансової

науки,

приділяючи

багато

уваги

управлінському аспекту фінансів. Особливий науковий інтерес до праці
вченого становить також багата фактологічна база, яка містить детальний
аналіз законодавства Австро-Угорської імперії та велику кількість прикладів
з практики.
Визначальну роль у становленні теорії правового регулювання
державних фінансів відіграли вчені – представники суспільно-політичної
(нової історичної) школи фінансів: А. Вагнер (1835-1917), Г. фон Шмоллер
(1838-1917), Г.Ф. Кнапп (1843-1926) та інші. Фінансова концепція даної
школи, підтримуючи ідеї Ф. Ліста (засновника історичної наукової течії в
Німеччині), доводила необхідність державного втручання, розвиток і
ускладнення фінансових функцій держави. На думку ідеологів нової
історичної

школи,

проблему

нагромадження

капіталу,

що

визначає

економічний розвиток, може вирішити лише держава, зосереджуючи певну
частку річного доходу в державному бюджеті й інвестуючи в ті галузі
господарства, які визначають економічне зростання країни. Необхідними
елементами державної фінансової політики є державні субсидії та інша
підтримка експорту товарів та послуг. Як стверджував основоположник нової
історичної школи, професор Галльського, Страсбурзького та Берлінського
університетів

Г. фон Шмоллер,

важливим

є

не

просте

виправдання

державного втручання, а усвідомлення того факту, що воно є єдиною умовою
ефективного управління економікою [825, с. 9].
Визначальне методологічне значення для подальшого становлення
фінансово-правової науки мала еволюція історичної школи, наслідком якої
стало визнання універсальності і позачасовості права. Як відзначила
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В.В. Дудченко, це дозволило вченим відійти від однобічності теорії
історичного розвитку, як і від теорії спонтанного, безвольового розвитку
права [269, с. 120].
Видатним представником фінансового напряму нової історичної
школи, що залишив багату спадщину у теорії фінансів та фінансового права є
професор Берлінського університету Адольф Вагнер. До кола проблем, що
становлять предмет фінансової науки вчений відносив, зокрема, такі:
організація ефективного і належного фінансового контролю; нагляд за
дотриманням принципів економії; встановлення належного балансу між
державними потребами і національним продуктом оподаткування. А. Вагнер
увів у науковий обіг категорію «фінансова економіка», під якою він розуміє
державний бюджет. На його думку, адміністративним органом управління
державним бюджетом є уряд як самостійна одиниця [20, с. 31].
Значне місце в дослідженнях А. Вагнера посідають проблеми оподаткування. Згідно

його принципом „державної економіки”, податки є

динамічною ланкою між державним сектором, індивідуальним платником і
оподаткуванням в цілому як життєво важливим суспільним інститутом. Так
само як і А. Сміт, А. Вагнер визначає свої принципи оподаткування і
практичні аксіоми податкової політики. Так, він визначив дев’ять принципів
оподаткування, об’єднаних в чотири групи. До першої групи „фінансові
принципи”, він відносить принципи відповідності отримуваному доходу та
гнучкості (рухливості) оподаткування. У другій групі – „економічні
принципи”

вчений

визначає

принцип

вибору

правильних

джерел

оподаткування та принцип вибору виду податків з урахуванням їх
ефективності і впливу на платників. Принципи універсальності та рівності в
оподаткуванні А. Вагнер відносить до третьої групи – „принципів
справедливості”. У четвертій групі – „принципи ефективності податкової
системи” він згруповує принципи визначальності чинника податків,
зручності у справлянні податків та принцип збагачення найнижчих витрат
щодо справляння податків. Особливий акцент у власній класифікації
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А. Вагнер робить на проблемі реалізації принципів справедливості можна
лише за допомогою ефективного регулювання державних фінансів [20, с.
141-143].
В рамках фінансової концепції історичної школи сформувалась цілісна
теорія державних фінансів, обґрунтовано взаємозв’язок між фінансовою,
бюджетною політикою держави та законодавством, у найбільш повному і
довершеному

вигляді

встановлено

інститут

державного

фінансового

контролю. Тому, на нашу думку, представникам даної наукової течії
належить особлива заслуга у розробці фінансово-правової проблематики у
європейській науці.
Вирішальну роль для становлення науки фінансового права мала
методологія дослідження фінансів представниками історичної школи. Як і їх
попередники (К.Г. Рау, Л.Г. Якоб) вони досліджують фінанси з економічної,
управлінської та юридичної точок зору, однак у їх працях все більшого
поширення набуває застосування саме юридичної складової. Характерним
підтвердженням сказаному є навчальний курс А. Вагнера „Наука про
фінанси”. Даний курс складається трьох частин. У першій – вступній,
подається огляд державного фінансового ладу Німеччини та інших країн
Європи, вчення про видатки та приватно-правові доходи. Друга частина
містить вчення про митні платежі та загальні основи вчення про податки. У
третій подано спеціальну частину вчення про податки, яка побудована на
детальному аналізі фінансового законодавства, статистики і практики [20].
Слід відзначити, що погляди Л. Вагнера набули широкого поширення у
європейській та американській фінансовій літературі останньої чверті ХІХ –
початку ХХ століття та мали значний вплив на вчених представників науки
фінансового права Російської імперії, зокрема, таких, як: П.П. Гензель,
С.І. Іловайський, І.Х. Озеров, І.Т. Тарасов, В.М. Твердохлєбов, Л.В. Ходський, І.І. Янжул, В.Г. Яроцький та ін.
Важливу роль у розробці теорії та методології науки фінансового права
відіграв

Лоренц

фон

Штейн

(1815-1890)

–

видатний

німецький
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державознавець, юрист, фінансист, соціолог другої половини ХІХ ст. Перу
вченого належить об’ємний трактат з фінансів та соціального розвитку,
частина якого, присвячена дослідженню державних доходів та видатків, була
перекладена на російську мову [828]. За Л. Штейном, фінанси держави мають
двоєдину мету: по-перше, задовольняти інтереси держави шляхом дії
бюджетних механізмів; по-друге, піклуватися про індивідів, насамперед тих,
хто

володіє

малими

прослідковується
господарства

в

мета
системі

статками.

У

визначити
управління.

науковому

місце

доробку

державного

Л. Штейн

всебічно

вченого

фінансового
розглядає

співвідношення фінансової науки до вчення про господарство держави, його
принципи, а також значення самоврядних утворень в суспільному
господарстві.
Вчення Л. Штейна про фінансове господарство держави викладене в
трьох книгах. У першій книзі трактується поняття бюджету, його форми та
бюджетного устрою; детально досліджуються стадії бюджетного процесу,
особливо – голосування за бюджет та його виконання. Окремо розписується
„устрій касової частини державного рахівництва”, державний фінансовий
контроль та фінансове господарство місцевого самоврядування. У другій
книзі викладається вчення про фінансове господарство та вчення про
державні видатки. Третя книга складається з двох відділів. У першому відділі
розкривається вчення про фінансовий державний лад; досліджується
фінансове законодавство, органи, наділені фінансовими повноваженнями
(фінансова влада) та подані основи „фінансового адміністративного права”. У
другому відділі третьої книги досліджується система державних доходів, які
вчений розподіляє на господарські доходи (доходи від державного майна та
підприємств) та податки. Показово, що розподіляючи податки на прямі і
непрямі, Л. Штейн окремо виділяє подоходний податок, який він називає
найвищою, довербальною формою всіх податків. В кінцевих положеннях
книги вченим детально розглядається інститут державного кредиту [16].
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Характерною рисою наукової праці Л. Штейна є скрупульозний виклад
матеріалу, що супроводжується глибокими історичними нарисами і
порівнянням законодавств різних країн Європи. Дану рису у творчості
видатного вченого відзначив В.О. Лєбєдєв, який писав: „Л. Штейн – чисто
філософський розум, великий знавець систематики і діалектики, чим
просякнуті всі його роботи. У всіх його працях особливу цінність становлять
широкі історичні огляди та співставлення. Кожне нове видання його
підручника фінансової науки є видання покращене і доповнене. Л. Штейн не
наполягає з упертістю на своїх ідеях: як тільки він переконується у їх
невідповідності, то не соромиться від них відмовитись. Тому всі нові видання
його книги, відображають в собі хід розвитку їх автора” [421, с. 94].
Таким чином, відзначимо, що фінансові концепції німецьких вчених
ХІХ сторіччя, особливо – другої його половини, поєднують за своїм змістом
вчення про фінанси та фінансове право. Детальна розробка юридичної
компоненти, введення в структуру фінансової науки загального вчення про
державу, її устрій, фінансові повноваження її органів тощо, була насамперед
спрямована на вироблення моделей органічного співвідношення державного
фінансового господарства з приватними фінансовими інтересами громадян.
Досліджуючи з правової позиції проблеми державних видатків, німецькі
науковці вказаного періоду намагались виявити, за рахунок яких засобів було
б найбільш корисніше і доцільніше задовольняти суспільні фінансові і
соціальні

інтереси.

Порівняний

огляд

європейського

фінансового

законодавства сприяв обранню найбільш оптимальної та прийнятної правової
форми регулювання фінансових відносин в країні у певних суспільнополітичних умовах. Також відзначимо, що вироблений у німецькій літературі
підхід до вивчення фінансів і фінансового права мав дуже сильний вплив на
інших представників європейської фінансової думки кінця ХІХ сторіччя
(особливо – у Франці, Італії та Росії) та став теоретичною і методологічною
основою фінансово-правових вчень Європи ХХ сторіччя.
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На позиціях фінансової концепції історичної школи стояв професор
Ерлангенського

університету

К.Т. Еєберг.

Його

підручник

„Нариси

фінансової науки” був одним з найбільших тиражованих (перевидавався 18
разів) та був другим після підручника К.Г. Рау іноземним посібником з
фінансової науки перекладеним на російську мову [837]. К.Т. Еєберг, як і
його попередники, визначає і обґрунтовує фінансову науку як науку про
державні фінанси. Зокрема, він вказував, що серед суспільних союзів
держава, в силу власного впливу, що поширюється на всю країну та
культурній і цивілізаційній силі є настільки потужним політичним
утворенням, що фінансова наука досліджує фактично виключно фінансове
господарство. При цьому вчений вважав фінансову науку самостійною
галуззю знань, що побудована на принципах політичної економії, державного
права і політики [836, с. 9].
Істотний вклад в розробку питань фінансового права вніс видатний
німецький вчений-державознавець другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Г. Еллінек. Особливу увагу даний вчений приділив проблемам бюджетного
права і присвятив вивченню цього інституту окрему наукову працю [273].
Г. Еллінек визначає бюджет та розкриває його зміст на основі поєднання
соціологічного та формально-догматичного методів наукового дослідження.
На основі обраного підходу вченим було сформульовано таке визначення
бюджету: „бюджет – це централізований фінансовий фонд держави, який
утворюється на основі парламентського закону і спрямований на задоволення
індивідуальних і національних інтересів, що розвиваються у напрямку
прогресу” [273, с. 8]. Як справедливо відзначила О.Ю. Грачова, суть даного
визначення знаходить підтримку та подальший розвиток у сучасній фінансовоправовій науці [241, с. 477]. На подібних позиціях трактування фінансової
науки стояли й інші вчені кінця ХІХ – початку ХХ століття, такі, як Л. Косса>,
Ф. Нітті, Д. Зелла (Італія), Е. Сакс, К. Менчер, Ю. Дунаєвські (АвстроУгорщина), Л. Гарне, П. Леруа-Болье (Франція), А. Пігу (Англія) та інші.
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Таким чином, фінансова думка ХІХ – поч. ХХ ст. відзначена
численними спробами класифікації та систематизації науки про фінанси.
Важливе місце в даному процесі зайняла проблема виділення фінансової
науки як відособленої наукової дисципліни. Якщо у першій половині ХІХ ст.
вчені різних країн Європи розглядали вчення про державні фінанси
переважно як складову частину політичної економії, то у другій половині
цього століття, незважаючи на рецидиви таких поглядів, серед вчених міцно
утвердилось розуміння фінансової науки як самостійної галузі знань.
Протягом другої половини ХІХ ст. у фінансовій та юридичній
літературі сформувались дві точки зору до трактування співвідношення
фінансової науки і науки фінансового права. Відповідно до першої, вчені
заперечували самостійність науки фінансового права і не визнавали меж та
відмінностей між нею та фінансовою наукою. Представники другої точки
зору виокремлювали науку фінансового права як галузь юридичних знань із
системи економічної науки про фінанси, наполягаючи на її власному
предметі дослідження, методології, категоріальному апараті, ролі стосовно
практики тощо.

2.2. Еволюція вітчизняної фінансово-правової думки
в період ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст.
Процес становлення та формування певної системи знань про суспільство
безпосередньо зумовлені економічними та політичними умовами, в яких це
суспільство функціонує й розвивається. Підтвердженням цьому є історія
формування фінансово-правових поглядів у вітчизняній науці.
Початок ХVІІІ сторіччя характеризується надзвичайно потужними
зрушеннями у суспільно-політичному та соціально-економічному житті
європейських держав. В Австрійській та Російській імперіях, до складу яких
входили українські землі, майже одночасно утверджується абсолютизм, як
форма правління держави, що потребує акумуляції значних фінансових
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ресурсів на утримання армії та апарату державного управління. Формування
фінансової

та

грошової

системи

нерозривно

пов’язане

з

розвитком

промисловості, будівництвом доріг, суттєвою інтенсифікацією товарних
відносин. Ці процеси стають багатим підґрунтям для появи уявлень, ідей,
поглядів, які у своїй масі зводяться до спроб пояснити і узагальнити причини і
наслідки існуючих фінансових перетворень, вплив на них різноманітних
факторів, в тому числі – засобів правового регулювання фінансових відносин.
Фінансова політика, що реалізовувалась державою шляхом нормотворчої
діяльності, знаходить своє відображення в перших теоретичних моделях
фінансових систем, які пропонується впроваджувати у різних економічних і
політичних умовах.
В Російській імперії процеси комплексного реформування фінансової
системи та вироблення єдиної цілісної фінансової і податкової політики
припадають на початок ХVIII ст. і пов’язані з правлінням російського
монарха Петра І. Ведення багато чисельних війн, здійснення масштабних
державних перетворень супроводжувались постійною потребою у фінансових
ресурсах. Для збільшення державної казни необхідно було розширювати
доходну базу, запроваджувати ефективну систему фінансового контролю. Як
відзначив член першої Державної Думи Росії, професор Т. В. Локоть, „... як
тільки енергія Петра Великого була спрямована у сторону фінансових заходів
держави, так попередні основи податкової системи виявились недостатніми і
його геній знайшов нову „систему”, ще більш жорстку, але зате в більшій мірі
задовольняючу потребу держави у грошах, перш за все для створення
постійної армії за європейським зразком” [434, с. 151].
Глибокі, корінні перетворення основ фінансової системи російської
держави епохи Петра І знайшли своє відображення у наукових творах цього
періоду, спеціальним предметом дослідження яких була саме податковоправова проблематика. Так, одним із найбільш яскравих представників
російської податково-правової думки початку ХVІІІ ст. цілком заслужено
вважається І. Т. Посошков. У своїй основній праці „Книга про бідність і
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багатство”, написаній ним 1724 року у 72-річному віці, він узагальнив власні
ідеї, що були викладені у всіх більш ранніх працях. Глава 9 книги – „Про
царський інтерес” – присвячена дослідженню фінансової та податкової системи
держави [580].
У вітчизняній науковій літературі неодноразово відзначалось провідне
значення самобутньої творчості І.Т. Посошкова на становлення теорії
економіки, фінансів, права та державного управління [115; 116; 802; 339; 561;
291; 523]. При цьому, досліджуючи життєвий та творчий шлях «видатного
вченого – самородка» [116], також вказувалось, що його погляди сформувались
під впливом державної політики меркантилізму, що реалізовувалась Петром І
[693; 802]. Зокрема, як писав Н. П. Павлов-Сільванський, „в епоху петровської
реформи вперше з’являється людина, яка самовіддано трудиться над питаннями
суспільного і державного устрою, натхненний тією ж ідеєю загального блага,
якій служив Петро І, що ототожнював благо держави із благом суспільства”
[521, с. 105; 522, с. 68]. Підтвердження сказаного знаходимо у творчості
І. Т. Посошкова. Так, аналізуючи реалізацію фінансової та грошово-монетної
реформ Петра І, він схвально ставиться до заходів, щодо встановлення
монополії на карбування монет, оголошення заборони на вивезення
дорогоцінних

металів

товаровиробника

за

та

кордон.

сировини,
Відповідно

необхідної
до

для

уявлень

вітчизняного

вченого,

росту

продуктивних сил і збільшенню багатства держави може сприяти розвиток
вітчизняної промисловості, скорочення використання грошей на іноземні
товари. Тому І. Т. Посошков пропонував активно впроваджувати заходи
номіналізму (тобто, одно владного встановлення вартості грошей государем)
для боротьби проти засилля іноземних купців [579, с. 118].
Неоднозначно І. Т. Посошковим було сприйнято здійснення податкової
реформи в Російській імперії. З одного боку, він схвально сприймає
запровадження у 1717 році подушної податі, якою замінялися всі існуючі
прямі податки і суттєво збільшували суму доходів у казну. З іншого боку,
вчений вказував на існуючі суттєві недоліки механізму її нарахування і
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спати, зазначаючи, що вона не враховує різниці отримуваного доходу її
платників „ревізьких душ”, ні їх майновий стан. „Не може бути
справедливим, – писав він, – що кріпосний селянин з трьома малолітніми
синами буде платити подать у сумі двічі більшій, ніж його поміщик, у якого
один повнолітній син” [580, с. 185].
Сформульовані І.Т. Посошковим податково-правові положення були
спрямовані насамперед на удосконалення сучасної йому, діючої системи
оподаткування. Як він пише у передмові до книги „Про бідність і багатство”,
„... якщо великий наш монарх Петро Олексійович звелить упровадити описані
мною нижче пропозиції, то я вірю, що царева казна наповниться і без
додаткових поборів” [580, с. 14-15].
І.Т. Посошков вперше у вітчизняній науці сформулював головні
пріоритети у фінансовій діяльності держави. Він, зокрема, писав, що
завданням державного службовця є не тільки турбота про зібрані доходи до
державної казни, скільки про незібрані. Тому, на його переконання, уряд
повинен піклуватись насамперед про всенародне збагачення, слідкувати, щоб
суспільне багатство не витрачалося марно, на непотрібні цілі [580, с. 14]. У
його творах справедливість ототожнюється з управлінською волею держави і
відповідно вищим тлумачем такої справедливості вважається державний
законодавець. Таке тлумачення справедливості у фінансовій діяльності
держави, на думку В.В. Дудченко, в цілому було притаманне науковій
доктрині позитивізму, яка пізніше сформувалась у європейській науці та мала
визначальний вплив на вітчизняну фінансово-правову думку [270, с. 87].
Теоретичні положення І. Т. Посошкова у сфері оподаткування зводяться
до наступного. При стягненні недоїмок слід не розоряти платника податків, а
взяти з нього письмовий обов’язок про сплату платежу у чітко встановлені
строки. Відстрочку ж слід надавати із нарахуванням відповідних відсотків.
Державні податки слід стягувати відповідно до кількості землі, що знаходиться
в обробітку у зручний для платників час. І. Т. Посошков особливо наголошував,
що збір грошових коштів до казни не повинен спричиняти розорення
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населення, оскільки це може призвести і до розорення держави. Податки слід
стягувати у такий спосіб, щоб ніхто не залишився ображеним [195, с. 8].
І.Т. Посошков стверджував, що видатки на утримання державних органів
та суду не повинні погашатися за рахунок державної казни. Очевидно, така
позиція була відображенням існуючої протягом тривалого часу у російській
феодальній
відзначимо,

державі
що

відкупної

відкупна

системи

система

державних

державного

посад.

Принагідно

управління

широко

застосовувалась і в більшості європейських країн у вказаний історичний період.
За такої системи на державне управління та суд не здійснювались видатки з
казни держави, навпаки – у доходній частині зазначалися надходження від
продажу посад. Тому платня державного службовця, за словами німецького
камераліста І. Г. Юсті, була за своєю природою не більше, ніж відсотком з
розміщеного капіталу, що передавався у спадщину. Якщо ж посада надавалася
іншій особі, а не спадкоємцям, то вона була зобов’язана викупити права
останніх і відшкодувати збитки [10, с. 528].
Виступаючи проти фінансування з державної казни органів державного
управління і суду, І. Т. Посошков пропонував встановити тверді тарифи за
ведення судових справ і заборонити будь-які інші побори та „отримання
гостинців”. Остання пропозиція була революційною для існуючої державноуправлінської практики Росії початку ХVІІІ сторіччя. Адже традиція
„кормління від посад” була настільки глибокою в російській управлінській та
фінансовій системі, що навіть за корінних реформ Петра І цей правовий
інститут був збережений. Більше того, Петром І було дозволено чиновникам
отримувати „акциденції”, які за характерним виразом Й. М. Кулішера,
відрізнялись від хабарів „... невловимою для нагляду рисою” [392, с.24].
Упродовж усього ХVІІІ сторіччя платня державного службовця видавалася
тільки найвищим чинам посадових осіб, тоді як усі інші повинні були
задовольнятись „доброохотними подаяннями прохачів” [408, с. 5].
Ці та інші глибокі за своїм змістом концептуальні ідеї І.Т. Посошкова –
«російського самородка», як його називали у вітчизняній літературі [115, с. 4],
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стали підґрунтям у подальшому впровадженні фінансових реформ, лягли в
основу становлення науки фінансового права.
Вагоме місце в історії фінансово-правової думки Російської імперії
першої половини ХVІІІ ст. належить творчій спадщині В.М. Татіщева –
видатного державного діяча та вченого-правознавця. Досліджуючи фінансовоправову проблематику, В. М. Татіщев зосереджував особливу увагу на
питаннях удосконалення податкової системи та на вивченні економічного
становища податного населення в різних регіонах країни. На його думку, збір
податків є державною необхідністю, оскільки „... данина з підданих, що
направляється у казну, служить для покриття встановлених звичайних та
незвичайних витрат, що є справою вельми потрібною” [704, с. 368]. Однак, при
цьому, він уточнив, що розмір податків не може встановлюватись довільно, а
має бути економічно обґрунтованим. При цьому, як вважав В.М. Татіщев,
постійне зростання потреб держави не повинно тягнути за собою росту
податкового тягаря, оскільки за доброї економії можна досягти вирішення
насущних фінансових завдань і без обтяження народу” [704, с. 369].
Обґрунтовуючи необхідність рівномірного розподілу податкового
навантаження серед населення вчений писав: „Головною умовою обкладання
даниною є та, щоб вона була в рівній мірі стерпною для всіх платників і при
цьому достатньою для покриття необхідних витрат”. У зв’язку з цим він
закликав оцінювати реальні можливості підданих та економічну ситуацію в
країні [704, с. 369]. Як відмічали дослідники творчості В. М. Татіщева, ним
неодноразово робилися заклики до проведення регулярних переглядів
існуючих податків і зборів: їх розмірів, сум податкового навантаження на
окремі місцевості та групи населення. Саме у такий спосіб, на його думку,
можливо

забезпечити

ефективність,

справедливість

та

еластичність

оподаткування [704, с. 371].
В.М. Татищеву належить також перша спроба визначити місце
фінансової науки в системі сучасних йому наук. Зокрема, у записці „Про
мудрість економії як політичної частини”, що була надіслана до Сенату [703,
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с. 202], вчений класифікував науки на дві великі групи: домоведення – до
якої він відносив і економічну науку, що вивчає приватні фінанси; та
політику – державну науку, яка є «громадянською мудрістю». Державні
фінанси, за задумом дослідника, є предметом вивчення політики як
державної науки. Таким чином, В.М. Татіщев, абсолютно чітко акцентував на
публічно-правовому характері державних фінансів, що відіграло визначальну
роль у подальшому становленні вітчизняної фінансово-правової думки.
У другій половині ХVІІІ сторіччя вагомий внесок у розвиток фінансовоправової думки здійснив Олексій Якович Полєнов. У його працях, як і в працях
попередників,
зосереджується

при
на

дослідженні

державних

фінансів

проблемах

оподаткування.

головна

Зокрема,

у

увага
своєму

фундаментальному творі «Про кріпосний стан селян у Росії», виконаному в
1766 році на тему, запропоновану Вільним економічним товариством, вчений
вперше в історії вітчизняної фінансової науки використав термін „податок”
(рос. – „налог”) [569]. Крім того, у вказаній праці, яка була нагороджена
золотою медаллю („з написанням на ній імені автора”) [569, с. 322],
О. Я. Полєновим детально проаналізовано існуючу в Російській імперії
податкову систему, запропоноване власне бачення її удосконалення.
Досліджуючи

соціально-економічне

становище

кріпосних

селян,

О. Я. Полєнов підкреслював, що їх тяжкий рабський стан наносить шкоду і
державі. Тому автор вважав, що якщо селянам надати землю у достатній
кількості, то в результаті вони будуть свідомі і ревно сплачувати встановлені
податки і збори [569, с. 533]. В цих та інших положеннях вченого виразно
прослідковується вплив концепції фізіократів. Частково це можна пояснити
тим, що будучи студентом О. Я. Полєнов направляється у 1762 році на
стажування для вивчення юриспруденції та іноземних мов до Страсбурзького
університету, закладу, який наприкінці ХVІІІ сторіччя був одним із осередків
школи фізіократів у Західній Європі [831, с. 314]. Зокрема, вчений формулює
власну концепцію щодо удосконалення діючої в Росії системи податків на
основі глибокого аналізу її стану та історичного процесу становлення. У зв’язку
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із цим він пропонує замінити подушну подать реальними податками, вважаючи
останні такими, що у більшій мірі відображають майновий стан платника, є
легшими у нарахуванні і сплаті. При цьому, як і фізіократи, О. Я. Полєнов
пропонує

у

якості

об’єкту

оподаткування

дохід,

отримуваний

від

сільськогосподарської діяльності чи іншого використання землі. Він пише:
„При встановленні податків слід діяти з особливою розсудливістю. Найбільша
складність полягає в тому, що їх важко точно визначити з урахуванням
відмінностей у майновому становищі сторін (платників). У зв’язку із цим, на
мою думку, найкращим засобом при встановленні податків є запровадження
десятої (чи якоїсь іншої) частини від продуктів землеробства” [569, с. 535].
Стрижневим

принципом

побудови

податкової

системи

в

О. Я. Полєнова є принцип суспільного добробуту. Чим більше збагачується
народ, – писав учений, – тим більше можна збирати податків. Тільки так
можна знайти справжній зміст співвідношення між податком і народним
багатством [569, с. 535-536]. Дане положення, як і інші ідеї вченого за своїм
змістом значно випереджали розвиток сучасних йому соціально-економічних
відносин та наукових досліджень, а тому протягом довгого часу залишались
незатребуваними суспільною практикою, майже забуті наукою. Вказане
дослідження О. Я. Полєнова опубліковане тільки через сто років після його
написання у 1866 році, протягом тривалого часу не отримувало належної
оцінки з боку дослідників, насамперед в силу існуючої суспільно-політичної
ситуації. Підвищений інтерес до наукової спадщини видатного вченого
проявився лише на межі ХІХ – ХХ ст., що пов’язано з бурхливим розвитком
історичних та історіографічних досліджень у сфері фінансів та права. За
справедливою оцінкою сучасних дослідників історії фінансової науки, праця
О. Я. Полєнова „Про кріпосне становище селян в Росії” є найбільш яскравим
твором у сфері теорії фінансів середини ХVІІІ ст.
Як було відзначено, з урахуванням історичної хронології, термін
„податок” уперше був запроваджений у вітчизняній науці О. Я. Полєновим.
Однак, якщо враховувати той факт, що його праця була опублікована лише
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через сто років після написання, то авторство терміну „податок” у
вітчизняній фінансово-правовій літературі цілком резонно приписується
визначному мислителю та державному діячу О. В. Наришкіну. Так, у статті
„Економія”, опублікованій у 1767 році, ним було розкрито зміст поняття
податок, охарактеризовано види податків і зборів, вперше в історії
вітчизняної науки проаналізовано взаємозв’язок держави і населення шляхом
функціонування механізму оподаткування. Вагоме теоретичне значення для
науки фінансового права має висвітлена О.В. Наришкіним концепція податку
як необхідного атрибуту існування суспільства, незалежно від форми
державного правління. „Навіть якщо б народ керував сам собою, – припускав
учений, – і не було б ніякого посередництва між правлінням і громадянами,
то вони б були змушені оподаткувати самі себе в міру можливостей і в силу
загальних потреб” [48, с. 40]. Дана позиція знаходить свою підтримку і в
сучасній фінансово-правовій літературі. Не менш прогресивними для свого
часу були й інші судження О. В. Наришкіна, зокрема щодо необхідності
запровадження обов’язкового неоподаткованого мінімуму: „ Той, у кого є
лише необхідне, повинен бути звільнений від сплати. Платити податок
повинен лише той, хто володіє зайвим. При цьому оподатковувати слід те
зайве, що є надлишком від необхідного [48, с. 42].
Знаменною віхою в історії становлення фінансово-правової науки була
наукова, педагогічна та громадська діяльність видатного вченого і
державного діяча – Семена Юхимовича Десницького. Будучи першим
російським професором права, вчений один з не багатьох в історії
вітчизняної науки, хто здобув наукові ступені магістра і доктора наук за
кордоном. Так, „молодий Семен Єфимів син Десницького родом із України, з
Ніжинських міщан” [297, с. 55], одержавши державну стипендію для
навчання а кордоном, з 1761 року протягом шести років навчався в
університеті Глазго, де опановував юридичні та філософські дисципліни, що
викладалися „батьком класичної політекономії – А. Смітом” [373, 34]. У 1765
році С.Ю. Десницький став магістром, а за рік – доктором права університету
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в Глазго[240, с. 8]. Після повернення в Москву та успішного складання у
1767 році іспиту на право питання лекцій, С.Ю. Десницький протягом 20-ти
років обіймав посаду професора права юридичного факультету Московського
університету (з 1767 по 1787 роки) [372, с. 3]. Вчений був першим в історії
російської юридичної науки, хто розпочав наукову розробку російського права і
викладання юридичних дисциплін на російській мові, чим викликав на себе
негативну критику з боку латиномовних та німецькомовних професорів. При
цьому, він надав важливе значення у викладанні права практичному напрямку
(аналіз діючого законодавства і юридичної практики) [722, с. 12].
Вагомість внеску С.Ю. Десницького у розвиток науки фінансового
права важко переоцінити. Саме ним у науковий вжиток були введені поняття
„фінанси”, „бюджет”, „кредит” та інші. Йому належить також перше у
вітчизняній науці визначення фінансів. У праці „Уявлення про встановлення
законодавчої, судової і наукової влади в Російській імперії”, вчений пише:
«фінанси включають в себе досить об’ємний зміст: вони мають за мету
надання державі належних і достатніх за її потребами доходів» [261, с. 331].
При цьому він підкреслює, що фінанси поділяються на дві частини: витрати
держави та її доходи.
Власний аналіз фінансової системи С.Ю. Десницький розпочинає

з

характеристики державних видатків акцентуючи на тому, що без видатків
існування держави неможливе в принципі. Він був переконаний, що сума
державних видатків є визначальною для формування суми державних доходів
та пошуку джерел їх надходження. Відзначимо, що дана ідея витримала
випробування часом і як свідчить практика, – вона знайшла своє відображення
у фінансово-правовій політиці сучасних демократичних країн світу. Така
позиція вченого базувалась на його уявленнях про державу, як соціальний
інститут, що виник у результат природного розвитку людського суспільства для
здійснення певних корисних функцій, таких як охорона території, встановлення
і забезпечення належного правопорядку тощо. Тому, вважав С.Ю. Десницький,
обов’язок кожного громадянина справно сплачувати податки випливає
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насамперед з існуючої суспільної необхідності: „... податки по суті є даниною,
яку кожен громадянин сплачує для збереження не лише власного добробуту і
спокою, але й життя та маєтків” [261, с. 331].
Прогресивністю відзначається також аналіз С.Ю. Десницьким окремих
податків і зборів та принципів їх стягнення. Так, вчений негативно ставився до
оподаткування предметів першої необхідності, наголошуючи при цьому, що
необхідно надавати перевагу тим податкам, що стосуються всіх жителів
держави і які поширюються на предмети розкошу” [261, с. 332]. Продовжуючи
ідейну лінію свого вчителя А. Сміта, С.Ю. Десницький стверджував, що
стягування податків повинно здійснюватись з обов’язковим врахуванням
майнового становища платників із застосуванням прогресивних ставок. При
цьому, збір податків повинен відбуватись з якомога мінімальними витратами.
Визначальне місце в історії вітчизняної науки займає розроблений
С.Ю. Десницьким проект державних перетворень, в якому запропоновано
розподілити всі державні органи за ознаками функцій державної влади на три
групи – органи законодавчої, судової і наказової влади. Особливо хотілось би
відзначити пропозицію вченого щодо встановлення чіткого розподілу
повноважень державних органів у сфері фінансів. Суть даної пропозиції
полягала в тому, що Сенат як орган законодавчої влади слід було б наділити
повноваженням прийняття законів щодо встановлення податків та здійснення
загального контролю за виконанням бюджету. Безпосередній фінансовий
контроль слід покласти на Ревізіон колегію, яка повинна була б наглядати за
законністю збору і витрачання державних коштів. У зв’язку з цим, важливу
роль у функціонуванні фінансової системи держави С.Ю. Десницький
відводив органам фінансового контролю. Як він зазначав, основою нагляду
над фінансами є ревізіон – колегія або контора, якій належить здійснювати
особливий вид управління – охороняти порядок у сфері фінансів, знаходити
зловживання в їх джерелах і примушувати всіх дотримуватися точності і
економності у зборах і казенних витратах [261, с. 331-332].
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Паралельно

з

розробкою

базових

питань

теорії

фінансів,

С.Ю. Десницький розробляє проект удосконалення російського фінансового
законодавства і фінансової політики, що знайшло відображення в окремій
частині його твору „О узаконении финанском” [846, с. 12-13]. Відзначимо,
що власні наукові погляди та ідеї Семен Юхимович реалізовував не лише у
громадський, а й у педагогічній діяльності. Будучи першим російським
професором права на юридичному факультеті Московського університету, та
читаючи курс моральної філософії, вчений розкривав зміст таких проблем, як
емісія грошей, збір податків, кредитні правовідносини тощо [334, с. 20]. У
1773 році С.Ю. Десницькому вдалось домогтися відкриття в рамках
юридичного факультету Московського університету кафедри російського
законодавства і розпочати читання лекційного курсу з даного предмету.
„Незнання вітчизняного законодавства завжди вважалося безчесним для тих,
кому держава довірила обов’язок виконувати і охороняти закон”, –
підкреслював вчений у своєму виступі „Юридичні роздуми про користь
знання вітчизняного закономистецтва і про необхідність відновлення його в
державних

високозаступницьких

училищах”,

якою

він

виступав

на

урочистому зібранні Московського університету 22 квітня 1778 року [263, с.
3]. На його думку, студент юрист обов’язково покинення оволодіти такими
навчальними

дисциплінами,

як

моральна

філософія,

натуральна

юриспруденція, римське право і вітчизняне право, при цьому, дані предмети
обов’язково повинні вивчатись на основі застосування порівняльноісторичного методу наукового дослідження [262, с. 189-190]. Таким чином
Семену Юхимовичу Десницькому належить провідна роль у становленні
науки фінансового права та вітчизняної юридичної науки. За фактично
одностайним визнанням дослідників його творчого та життєвого шляху,
постать С.Ю. Десницького є ключовою в історії правової науки і Російського
просвітництва [297, с. 57; 372, с. 12; 725, с. 31; 270, с. 210]
Фінансово-правова думка кінця ХVІІІ сторіччя ознаменована також
роботами видатного вченого та державного діяча О.М. Радіщева. Проблеми
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фінансів досліджуються ним у таких працях, як „Лист про Китайський торг”,
„Записка про податі Петербурзької губернії” та інших [589]. Питання
податкової політики держави досліджуються також в окремій частині –
„Записка про податі” незавершеного рукопису „Торгівля”. В даній роботі
О.М. Радищев досліджував сутність податків, їх природу, описував існуючу
види, розподіляючи їх, при цьому, на прямі і непрямі та не податки з
міського і сільського населення. Важливо відзначити доцільність та
прогресивність позиції вченого щодо необхідності встановлення величини
розміру податку відповідно до існуючих реальних економічних умов
окремих регіонів держави. Він вважав, що при сплаті податків важливим
принципом є визначеність – платникам необхідно знати, скільки саме їм
необхідно сплачувати, щоб мати змогу захиститись від незаконних податків і
зборів [582, с. 122].
Таким чином, досліджуючи процес формування фінансово-правової
думки у вітчизняній науці протягом ХVІІІ століття, відзначимо, що він
зумовлений

насамперед

суспільно-політичними

та

економічними

перетвореннями, які відбувались у даний період. Становлення абсолютизму,
що зумовив необхідність ефективного функціонування розгалуженої і строго
вибудованої

системи

державних

фінансів,

стимулював

у

науковому

середовищі пошук нових ідей та принципів здійснення фінансової політики
держави, які б використовувались у комплексі з іншими управлінськими та
економічними заходами. Фінансово-правові погляди цього часу були
продуктом та водночас віддзеркаленням фінансової системи держави і
відображали

практику

правозастосування

насамперед

податкового

регулювання економічних відносин.
Початок ХІХ сторіччя в історії Російської імперії бурхливим розвитком
юриспруденції та політичної економії в системі суспільствознавчих наук, що
було зумовлено рядом зовнішніх та внутрішніх визначальних факторів. До
зовнішніх факторів можна віднести ті, що під впливом Великої французької
революції та в результаті наполеонівських війн в Європі скидались з
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престолу правлячі династії, змінювались державні кордони. У сфері
суспільствознавчих наук були піддані перегляду теорії активного державного
регулювання економіки як феодального так і меркантилістського типу.
Дедалі більшого розповсюдження отримувала ідея свободи особистості та
свободи торгівлі. Фінансову систему держави починали трактувати як
самостійні ший організм, що мінімально залежить від волі монарха.
Провісниками даних ідей були фізіократи та представники класичної
політекономії, позиції яких знайшли відголос і у вітчизняній науці і практиці.
Найважливішим серед внутрішніх факторів інтенсифікації суспільствознавчих наукових досліджень був злет епохи просвітництва в Росії, що
пов’язаний з роками царювання Олександра І (1801-1825 рр.) так, на початку
ХІХ ст. в Росії набувають все більшого поширення ідеї А. Сміта. У 18021806 рр. на російській мові за рахунок державних коштів опубліковується
його праця „Дослідження про природу і причини багатства народів”[648].
Виходять друком наукові твори інших видатних вчених Англії, Франції,
Німеччини та інших країн Західної Європи.
Результатом

просвітницької

діяльності

стало

також

активне

формування академічної науки, що зосереджувалось у новостворюваних
університетах. Так, у перші роки правління Олександра І засновано цілий ряд
університетів: у 1802 р. – Дерптський (Тартуський), у 1803 р. – Віленський
(Вільнюський), у 1804 р. – Казанський, у 1805 р. – Харківський університет.
У зв’язку з цим, виникла гостра потреба у значній кількості викладачів, яка
задовольнялась за рахунок запрошення іноземних, переважно німецьких
наукових діячів. За словами професора В.О. Лєбєдєва, в цей час відбувається
пересадка німецької науки на російській ґрунт [421, с. 102].
На початку ХІХ сторіччя в Росію запрошені такі видатні вчені у сфері
економіки, права та фінансів, як Й. Ланг та Л. Якоб – ординарні професори
Харківського

університету,

Х. Шльоцер

–

професор

Московського

університету, М.А. Балудянський, уродженець українського Закарпаття –
професор та перший ректор Петербурзького університету та цілий ряд інших.
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За своїм науковим потенціалом, глибиною та різноплановістю досліджень
економічна та юридична наука в Російській імперії потужно розвивалась, що
це дало підстави окремим західноєвропейським вченим говорити про
існування окремої течії «німецько-російської школи». Так, на думку одного з
основоположників німецького історизму В. Ромера, німецько-російська
школа (до якої він зараховував, окрім вказаних вище вчених, також
Г. Шторха – члена Російської академії наук по секції політекономії та
Г. Канкріна – вченого державного діяча, міністра фінансів в 1823-1844 рр.) за
своїм та теоретичним наповненням є попередницею історичної школи
Німеччини [418, с. 21].
Першим німецьким вченим, запрошеним до викладання блоку економікоюридичних дисциплін в Росії був Х.А. Шльоцер, син відомого історика і
видавця староруських літописів А. Шльоцера. Після закінчення Геттінгенського
університету, де в 1796 році він отримав ступінь доктора права, вчений в тому ж
році прибув до Москви, працюючи на перших порах домашнім вчителем. У
1800 році його запрошують до Дерптського університету на посаду професора
кафедри позитивного державного і народного права. У 1801 році Х.А. Шльоцер
переходить викладати до Московського університету і стає першим викладачем
політичної економії у званні ординарного процесора. В стінах даного закладу
вчений пропрацював 25 років, читаючи також курси з народного права,
природного права, публічного права і дипломатики.
На замовлення куратора Московського університету Муравйова,
професор Х.А. Шльоцер у 1805 році написав наукову працю «Початкові
основи державного господарства» [823]. Відзначимо, що дана праця стала
першим в історії російської науки цілісним дослідженням, присвяченим
детальному та всебічному вивченню державного господарства Російської
імперії. Х.А. Шльоцер був щирим послідовником теорії А. Сміта, що
знайшло своє відображення як у структурі, так і викладі його власної праці.
Він виступає послідовним критиком фінансової теорії фізіократів, особливо
гостро засуджуючи ідею запровадження єдиного податку на землю.
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Опираючись у своїх судженнях і позиціях на існуючу в Російській імперії
практику функціонування державно владного механізму та фінансової
системи, автор свідомо відмовляється від пошуку теоретичних узагальнень та
вироблення універсальних моделей. На його думку, в економічних та
державних науках абстрагування є недоцільним і шкідливим а наукові
положення, висновки і пропозиції повинні застосовуватись «лише у
відповідному місці і часі», оскільки в економіці, як і у праві, не може бути
постійно придатного для практики судження [823, с.18].
Поява наукового твору Х.А. Щльоцера відіграла велику роль у
становленні вітчизняної фінансової науки та стала поштовхом для подальших
фінансово-правових досліджень. Будучи першим цілісним науковим твором
у сфері фінансового господарства, дана робота на довгий період стала
основним керівним посібником у навчальних закладах і вивчення державного
фінансового господарства. Підтвердженням цьому є перевидання книги у
1821 році, яка окрім російської, була видана також німецькою та
французькою мовами. Оскільки в роботі Х.А. Шльоцера містилось багато
фактологічного

матеріалу,

яким

розкривався

зміст

та

особливості

економічної системи та державних фінансів Російської імперії, його праця
слугувала основним підручником з вивчення фінансового господарства Росії
у західноєвропейських, насамперед – німецьких університетах [94, с. 321].
За виразом Вільгельма Рошера, свого найвищого розвитку німецькоросійська школа досягла у творчості Генріха Фрідріха фон Шторха (у
російському варіанті – Андрія Карповича Шторха), видатного економіста,
академіка Петербурзької Академії Наук, в подальшому – її віце-президента,
члена 21 академії і наукового співавторства [22, с. 75]. Слід відзначити, що
життєвий та творчий шлях видатного вченого, його багата наукова спадщина
протягом тривалого часу не були належним чином висвітлені у вітчизняній
науковій літературі. Окремі витяги йог праць були опубліковані лише через
шістдесят п’ять років після виходу їх у світ та перекладені на російську мову
видатним українським економістом І.В. Вернадським [829].
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Інтерес до постаті Г. Шторха активізувався лише в останні роки, що
пов’язано з публікацією біографічних статей про нього Л. Абалкіна та
Ю. Якутіна [844] та виходом в друк його фундаментальної праці «Курс
політичної

економії,

чи

Виклад

начал,

що

зумовлюють

народне

благоденство. Роздуми про природу національного доходу» [830], написаної
ним у 1815 р. на основі лекцій, прочитаних великим князем Миколі
(майбутньому царю – Миколі І) та Михайлу Павловичам. Водночас,
творчість Г. Шторха мала великий авторитет у сучасній європейській
літературі. Так, у 1819 році вільний переклад даного твору на німецьку мову
зі своїми примітками здійснив К.Г. Рау. У 1823 році цю книгу перевидав
французькою мовою Ж.Б. Сей, доповнивши її власними критичними
зауваженнями [844]. На не пересічність постаті Г. Шторха у когорті
найвизначніших мислителів світової економічної думки вказував К. Маркс,
називаючи його найвидатнішим з економістів. На думку Й.-А. Шумпетера,
творчості Г. Шторха належить видатне місце в історії економічного аналізу
[388, с. 25-26].
Не зупиняючись детально на біографії вченого, оскільки вона сьогодні є
предметом детального дослідження в сучасній, переважно російській
економічній літературі [388; 844], вважаємо, слід звернути увагу на
дослідження вченим фінансово-правової проблематики. Будучи послідовником
А. Сміта, Г. Шторх розглядає вчення про фінанси як невід’ємну складову
політичної економії. Перша частина його праці – „Теорія народного багатства”
складається восьми книг: І – Про виробництво багатства; ІІ – Про накопичення
багатства, або Про майно; ІІІ – Про первісний розподіл річного виробництва,
або Про доходи; ІV – Про вторинний розподіл річного виробництва, або Про
обіг; V – Про гроші; VІ – Про кредит; VІІ – Про споживання; VІІІ – Про
природне зростання національного багатства. У кожній із глав вказаних книг
Г. Шторх намагається акцентувати увагу на соціально-економічних та
фінансових проблемах сучасної йому Російської імперії. При чому, як
відзначають дослідники його творчості, багато положень вченого не
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втратили своєї значущості і сьогодні. Особливо це стосується позицій щодо
неприпустимості різкої майнової нерівності шляхом застосування фіскальних
інструментів податкової політики; впливу митних тарифів на лібералізацію
зовнішньої торгівлі, про ступінь участі держави у економічних процесах та
багато інших. У праці подана велика кількість історичних довідок,
коментарів та роз’яснень про гроші, банки, державну монополію на
видобуток золота та срібла і торгівлю ними. Велику історичну цінність
становлять представлені у книзі статистичні таблиці, в яких містяться дані
про кількість і вартість випущених в обіг ХVІІІ ст. золотих, срібних і мідних
грошей і асигнацій, а також порівняльна оцінка російських грошей і грошей
іноземних держав, ціни експортних товарів та інші дані.
Характерною рисою „Курсу політичної економії…” Г. Шторха, в силу
якої вона суттєво відрізняється від інших праць за аналогічною тематикою, є
та, що метою її написання було розкрити зміст політичної економії як
невід’ємної складової частини державознавства – комплексу наукових
дисциплін, що допомагають вищим посадовим особам держави обґрунтовано
і зважено розв’язувати питання забезпечення народного добробуту. При
цьому, особлива заслуга Г. Шторха полягає в тому, що він перший в історії
вітчизняної наукової думки представив фіансову науку як цілісну систему
понять і категорій, яка має свій власний предмет і метод дослідження. Як вже
було показано вище, вітчизняні попередники Г. Шторха навіть не ставили
перед собою такого завдання. Можна з впевненістю стверджувати, що саме
Г. Шторх першим сформулював системний, комплексний науковий підхід до
дослідження господарського та фінансового ладу країни. Не менш важливим
досягненням вченого є те, що завдяки його творчості російська наука була
виведена на передові рубежі світової економічної думки. Як відзначав
видатний англійський вчений Д.Р. Мак-Куллох: „Крім ясного і мистецького
викладання найважливіших основ народного господарства, праця Г. Шторха
містить цінні дослідження тих процесів і явищ, які залишались поза увагою у
англійських і французьких економістів… Науковий твір Г. Шторха із всією
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справедливістю можна поставити на чолі всіх праць з політичної економії,
що були привезені з континенту в Англію” [645, с. 308].
Важливу роль у становленні фінансово-правової думки Російської
імперії відіграли представники німецької фінансової науки, професори
політекономії Харківського університету Л.Г. Якоб та Й. Ланг. Так, яскраву
сторінку в історію вітчизняної економічної та фінансової науки вписав
Людвіг Гайнріх Конрад фон Якоб (у російському варіанті – Людвіг
Конрадович Якоб), якого В.О. Лебедєв називав одним із найвизначніших
економістів початку ХІХ століття [421, с. 83]. Слід вказати, що Л.Г. Якоб
приїхав до Харківського університету вже сформованим вченим, що мав
великий авторитет у сфері економіки, права, філософії та релігії. За свої праці
на філософську та релігійну тематику вчений отримав найвищі нагороди від
Лейденського та Гарлемського наукових товариств, а за читання лекцій з
історії та політики він отримав письмову подяку від короля Прусії [1, с. 897].
Можна стверджувати, що окрім „російського” періоду наукової
діяльності Л.Г. Якоба, все його творче життя та кар’єра пов’язані з
університетом у Галле. Після закінчення навчання у даному закладі, склавши
іспити та захистивши дисертацію, вчений пройшов шлях від доктора
філософії, екстраординарного професора, ординарного професора до ректора
Галльського університету, будучи призначеним на цю посаду у 1794 році [1,
с. 898]. Після закриття Галльського університету Наполеоном у 1806 році,
Л.Г. Якоб переїжджає до Російської імперії і обирається професором
Харківського університету на кафедрі дипломатії і політичної економії.
Характеризуючи економічні та фінансово-правові погляди Л.Г. Якоба,
слід відзначити, що він був послідовником теорії А. Сміта та Ж.Б. Сея.
Однак, у вченого було власне розуміння структури та класифікації
політичної економії. Вважаємо, що беззаперечною заслугою Л.Г. Якоба
перед фінансово-правовою наукою було насамперед те, що він першим в
історії вітчизняної науки визначив та обґрунтував фінансове право як
сформульовану сукупність знань, що знаходиться за межами політичної
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економії і зумовлена власним предметом дослідження. При цьому він вважав
науку фінансового права економічною дисципліною. Зокрема, вчений
розрізняв три складові економіки: політичну економію (науку про народне
господарство); державну економіку, або фінансове право, та економічну
діяльність держави або цивільне право [373, с. 24].
За своїми переконаннями і поглядами Л.Г. Якоб був одним з передових
діячів у сучасному йому російському суспільстві і став на захист ідеї свободи у
всіх її проявах, що особливо позначилось у його критиці кріпосного права. З
даної проблематики вченим було написано дві наукові праці, друга з яких, на
тему „Про порівняльну вигідність кріпосного права і вільнонайманої праці”,
отримала

найвищу

нагороду

Імператорського

вільного

економічного

товариства [1, с. 912]. Крім цього Л.Г. Якоб написав цілий ряд підручників та
навчальних посібників з природного народного права, політичної економії,
фінансів, моральної філософії, логіки та інших.
Будучи, як вже зазначалось, послідовником А. Сміта, Л.Г. Якоб у своїй
праці „Основи державних фінансів” розвиває власну позицію щодо
лібералізації державної фінансової політики. Зокрема, він висловлюється за
чеканку монети приватними особами, за передачу пошти в оренду, надання
казенного лісного господарства у приватну власність та виступає проти
існування гірської реалії держави. За ці та інші подібні міркування вчений
неодноразово піддавався гострій критиці як з боку вітчизняних, так і боку
західноєвропейських представників економічної та фінансово-правової науки
[839, с. 275-277]. Водночас, ним розроблена концепція ослаблення паперовогрошових криз, яка отримала широке визнання та схвалення як у науці, так і
у практиці державного управління. У 1809 році Л.Г. Якоб представив
імператору Олександру І свою працю про обіг паперових грошей, після чого
був викликаний до Петербургу і призначений членом законодавчої комісії у
частині фінансів. Після державної служби в урядових установах і комітетах,
у 1816 р. Л.Г. Якоб повернувся до рідного йому університету в Галле, де
продовжив наукову діяльність на посаді професора політичних наук,
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залишивши по собі безцінний внесок у подальший розвиток вітчизняної
фінансової думки та науки фінансового права.
Вагомий внесок у становленні фінансової науки в Харківському
університеті та у Російській імперії в цілому здійснив також інший видатний
німецький вчений Й. Ланг. Слід відзначити, що Й. Ланг став викладачем
Харківського університету швидше за Л.Г. Якоба, оскільки ще у 1803 році
він отримав посаду ад’юнкта у відділі філософії і математики, після чого був
переведений на кафедру політичної економії [61, с. 63-65]. Саме у
Харківському університеті Й. Ланг відбувся як вчений і викладач. Так у 1810
році йому присвоюється звання екстраординарного, а у 1812 році –
ординарного професора політекономії. У Харкові написані всі наукові твори
вченого на економічну і фінансову проблематику: „Про найвищий принцип
політичної економії” (1810 р.), „Про вивчення юридичних і політичних наук”
(1810 р.), „Принципи економіки” (1813 р.), „Що є гроші” (1815 р.). Всі ці
праці були виконані на німецькій мові, окрім дисертації, яка написана
латиною [568, с. 267].
На відміну від Л.Г. Якоба та інших представників німецько-російської
школи, Й. Ланг був послідовником вчення фізіократів, яке активно
популяризував у вітчизняній науці. Вже у своїй першій роботі вчений
створює власну трьохсекторну модель народного господарства. Однак, на
відміну від Ф. Кене, він поділяє економіку на сільськогосподарський,
промисловий і грошово-фінансовий сектори. Заслуговує уваги трактування
Й. Лангом грошового сектору економіки, до якого, окрім власне інститутів
фінансової системи він відносить також функціонування органів державної
влади, видатки на утримання двору монарха та інші. Найбільш повної,
завершеної форми дана ідея знайшла своє вираження у праці вченого „Що є
гроші?”, в якій дана глибока характеристика економічної та правової
природи грошей та грошового обігу [839, с. 276]. Як відзначено сучасними
дослідниками, у своїх працях про сутність і правову природу грошей Й. Ланг
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далеко випередив свій час, висунувши ряд ідей, що отримали завершальне
втілення лише у другій половині ХХ сторіччя [17, с.64].
До інших представників російсько-німецької школи фінансів, які
вплинули на становлення науки фінансового права, слід віднести також
Г. Бернарді, який за свою працю в сфері політекономії і фінансів був
нагороджений премією Російської Академії наук; К. Уокера, що здійснив
глибокий аналіз фінансового законодавства Росії; О.Г. Брікнера – видатного
дослідника у сфері історії російських фінансів. Особливо слід відзначити
працю останнього: „Мідні гроші у Росії, 1656-1663 рр. та грошові знаки у
Швеції в 1716-1719 рр.”, яка на протязі більше ста років залишалася єдиним
теоретичним дослідженням у вітчизняній науці з даної проблематики [421, с.
105].
Характеризуючи вплив російсько-німецької школи на становлення
науки фінансового права відзначимо, що безумовною та беззаперечною
заслугою

її

представників

є

насамперед

формування

вітчизняної

„академічної” фінансової науки. Саме у працях Х. Шльоцера, Г. Шторха,
Л.Г. Якоба та інших видатних вчених фінансова система Російської імперії
вперше розглядається у якості цілісного об’єкту детального і всебічного
дослідження. В цих роботах закладені підвалини теорії фінансової науки як
системи взаємопов’язаних понять і категорій. Про значення наукового
надбання „російсько-німецької” школи свідчить також той факт, що вказані
вище

праці

її

представників

слугували

основними

та

незмінними

навчальними посібниками при вивченні системи державних фінансів
протягом більше, ніж півсторіччя. При цьому, вони не втратили власної
теоретичної значущості і в майбутньому.
Поряд зі становленням академічної фінансової науки в рамках
політичної

економії,

чому

сприяла

насамперед

наукова

діяльність

представників „російсько-німецької” школи у Російській імперії на початку
ХІХ сторіччя почали формуватись та активно розвиватись фінансово-правові
ідеї і концепції окремих складових частин фінансового права. Їх характерною
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особливістю було те, що вони були продуктом нового світогляду
побудованого на принципово відмінних від феодальних цінностей засадах.
Яке точно відмітив сучасний дослідник теорії та історії науки фінансового
права професор О.М. Козирін, тісний взаємозв’язок науки з вільнодумством
був головною особливістю становлення фінансової і фінансово-правової
думки в Росії [846, с. 15-16]. На початку ХІХ сторіччя політична економія,
яка включала в себе основи науки про фінанси і яка, за словами
М. І. Тургенєва, „народилась разом з конституційною свободою народів
Європи”

[692,

с.

398]

мала

яскраво

виражену

антифеодальну

й

антикріпосницьку спрямованість.
Однією з найбільш значущих робіт першої половини ХІХ ст., у якій
міститься теоретичне дослідження основ податкової і грошової системи Росії,
є праця Миколи Івановича Тургенєва „Досвід теорії податків” [731]. Ця книга
була найбільш фундаментальною працею свого часу, в якій викладено вчення
про податки, що пізніше було розвинуто вітчизняною фінансово-правовою
наукою. У своїй книзі М.І. Тургенєв приділяє багато уваги податковим
системам зарубіжних країн – Франції, Англії, Прусії. Цей факт автор
пояснював тим, що писав роботу „поза Росією”. Крім того, у Російській
імперії на момент написання книги така література була відсутня, а
статистичні дані Міністерства фінансів не знаходились у вільному доступі
[846, с. 21].
У передмові до своєї книги автор, на нашу думку, дуже образно і
влучно визначає актуальність свого твору. Він пише: „Виклад теорії податків,
– що є основою фінансів, – яким би він недостатнім не був, не може бути
абсолютно зайвим у той час, коли у нас так багато говорять про фінанси і так
мало про них пишуть” [731, с. IX].
Сама книга складається із передмови і семи глав, кожна з яких
поділена на частини. Вчений піддає ґрунтовному вивченню насамперед такі
питання, як виникнення податків (гл. 1); головні правила стягнення податків
(гл. 2); джерела і різні роди податків (гл. 3); зібрання податків (гл. 4);
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зрівняння податків (гл. 5); загальна дія податків (гл. 6); про паперові гроші як
про податок (гл. 7). Таким чином, у цій праці представлені загальна і
особлива частини вчення про податки. У главах І, ІІ, ІV і V досліджені
питання загальної частини, а питання про систему податків і головних їх
видів у М. І. Тургенєва об’єднаний з особливою частиною, розглядається у ІІІ
главі, яка становить майже половину змісту його праці.
Цінність наукової праці М.І. Тургенєва полягає також у тому, що вона
характеризує історичний процес формування фінансово-правової науки і її
відокремлення від економічних наук, насамперед – від політичної економії.
Ґрунтовно дослідивши європейську політико-економічну літературу на мовах
оригіналу, М. І. Тургенєв критично оцінював погляди меркантилістів і
фізіократів, схиляючись до підтримки класичної теорії А. Сміта, Д. Рікардо
та їх послідовників. Можна погодитись із думкою проф. О. А. Ялбуганова,
що теорія фінансів М.І. Тургенєва – це фактично блискуча популяризація
вчення А. Сміта в Росії [846, с. 22].
При

цьому,

принципи

оподаткування

А. Сміта,

названі

М.І. Тургенєвим „декларацією прав платника” [847, с. 118], були для
кріпосної Росії з одного боку науковим відкриттям, а з іншого, теоретичною
підставою для боротьби за зниження важкого податкового тягаря основної
маси населення селянства. Відчуваючи всю скрутність соціального та
фінансового становища переважної більшості селян – платників податку та
бажаючи загострити увагу на цій проблемі серед наукових кіл, вчений
вирішив передати всі гроші від продажу власної книги на користь селян, що
знаходяться в тюрмах за борги по сплаті податків.
М.І. Тургенєв вважав податки необхідним елементом фінансової
системи і характеризував їх як засіб досягнення мети суспільства і держави.
У зв’язку з цим, він приділяв важливе значення мінімізації витрат на збір
податків. Відштовхуючись від сформульованих А. Смітом положень,
М. І. Тургенєв здійснив спробу визначити власні принципи оподаткування,
до яких відносив: рівний розподіл податків; їх визначеність; збір у найбільш
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зручний час та їх дешевизну. З цих правил вчений виводив узагальнене
правило при стягненні податків, яке було сформульоване наступним чином:
„Податок завжди повинен стягуватись із чистих доходів, а не з капіталу, для
того, щоб джерела державних доходів ніколи не виснажувались” [732, с. 141].
Система податків у роботі М.І. Тургенєва складається з прямих і
непрямих. Якщо їх згрупувати, відповідно до сучасної класифікації, то до
прямих податків він відносить земельний, промисловий, подоходний (який
розподіляє на податок на дохід з капіталу і податок на заробітню платню),
включаючи подушний податок. Серед податків на споживання, він виділяє
форму акцизу, яким оподатковувалась сіль, алкогольні напої, мука, м’ясо і
хліб. М.І. Тургенєв виступив із гострою критикою стосовно непрямих
податків, вказуючи на їх регресивність, великі витрати при їх стягненні та
вважаючи, що вони не відповідають існуючим доктринальним принципам
оподаткування. У зв’язку із цим, для зниження рівня регресивності
податкової системи, вчений вважав за необхідне виключити із системи
непрямого оподаткування предмети першої необхідності. Завершальним
елементом системи податків М.І. Тургенєва є митні платежі при сплаті яких,
на його думку, необхідно керуватись принципами свободи торгівлі,
сформульованими Д. Рікардо [732, с. 142-209].
У роботі М.І. Тургенєва, вперше у вітчизняній фінансово-правовій
науці запропонований поділ податків на звичайні та надзвичайні, що за своїм
змістом відповідає існуючому в сучасній науці поділу державних доходів
[759, с. 124]. Щоправда, надзвичайні доходи М.І. Тургенєв ототожнює з
державними займами, що, на нашу думку, було пов’язано із існуючим
розумінням природи податку, яке було вироблено у західноєвропейській та
вітчизняній фінансово-правовій науці наприкінці ХVIII – початку XIX ст.
Цим самим, на наш погляд, можна пояснити ототожнення М. І. Тургенєвим
податку і мита.
Окрему увагу вчений приділяв дослідженню перекладання податків –
проблемі, яка за визнанням сучасних дослідників, є однією з найбільш
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гострих в сучасній теорії податкового права [587, с. 74]. Розробляючи
власний підхід до розуміння даної проблематики, М.І. Тургенєв вводить у
науковий обіг категорію „зрівняння податків”, у зв’язку з чим відмовляється
від абсолютних теорій перекладання ХVІІІ ст., які розвивали А. Сміт та
Д. Рікардо. Він писав, що у стані фінансового добробуту держави всі податки
розподіляються рівномірно між громадянами у відповідності до їх
платоспроможності, тобто відбувається зрівняння податків [732, с. 217-237].
Як відзначив один із біографів М. І. Тургенєва Є.І. Тарасов, публікація
книги „Досвід теорії податків” мала великий успіх як у наукових колах, так і
серед державних діячів, і у 1819 році автор здійснив її друге перевидання.
Позитивні відгуки на цю працю дали такі знакові постаті свого часу, як граф
М. П. Румянцев, граф М. С. Мордвинов, граф С. О. Потоцький та інші [692, с.
292]. Водночас відзначимо, що праця М. І. Тургенєва стала предметом і
критичних зауважень. Зокрема, в популярному періодичному виданні „Дух
журналів” за 1820 рік, анонімний автор критикував цю наукову працю за „...
поклоніння перед англійською конституцією, агітацію за парламентський
спосіб встановлення податків”. На думку критика, парламентарі в принципі
не можуть виражати інтереси населення, особливо у сфері встановлення
податків. У відповідь, М.І. Тургенєв докоряв критика за його необізнаність у
досліджуваних проблемах [548, с. 113].
„Досвід теорії податків” став предметом комплексного критичного
аналізу у праці М. Демидова, яка була видана у Санки-Петербурзі у 1830 році
[254]. Її автор таким чином визначає мету і завдання власної праці:
„Віддаючи належне книзі „Досвід теорії податків”, ми все ж наважимось
вказати, що в цьому детальному дослідженні містяться як недоліки в самій
теорії податків, так і певні правила та висновки, що побудовані виключно на
логічних судженнях автора, які не узгоджуються з досвідом минулого та
сучасними подіями. У зв’язку із цим ми і виразили намір опублікувати певні
зауваження щодо цієї книги, яка заслуговує особливої поваги за чистоту і
плавність викладу, яким відзначається це дослідження [254, с. 14].
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Приступаючи до аналізу „Досвіду теорії податків”, М. Демидов звертає увагу
на ігнорування історичних аспектів у розвитку податкових систем
європейських держав, вказуючи на відсутність відомостей відносно тих
податків, які існували на початку утворення Європейських держав та Росії.
Недоліком вважається відчутність у роботі пропозиції щодо удосконалення
податкових систем вказаних країн. Найсуттєвішим недоліком вказаної праці,
як вважає М. Демидов є „хибна і нещасна думка автора про те, що податок,
як і закон є зло” [847, с. 114-115].
Справжнє визнання книги М.І. Тургенєва відбулося лише у другій
половині ХІХ сторіччя. Саме в цей час було скасоване кріпосне право,
відмінена подушна подать, ліквідована відкупна система стягнення податків,
відмінені або зменшені у розмірі окремі податки на предмети першої
необхідності, відбулись інші зміни, необхідність яких так палко відстоював
вчений. Одним з перших у вітчизняній фінансово-правові науці надав високу
оцінку праці М.І. Тургенєва професор Санкт-петербурзького університету
В.О. Лєбєдєв, вважаючи її визначним явищем фінансової науки [419, с. 191].
З глибокою повагою та визнанням відзивався про „Досвід теорії податків”
академік Російської академії наук І.І. Янжул, який, зокрема, писав: „Якби
дана праця у свій час була б опублікована мовою, більш поширеною в
Західній Європі, то вона би зайняла видне місце між кращими науковими
творами початку ХІХ ст. із теорії податків і здійснила би вплив на подальший
її розвиток. Автор ґрунтовно вивчив економічну літературу Німеччини,
Англії і Франції, і на відміну від більшості сучасників формулює при цьому
власну думку. Його книга детально трактує

всі питання про податки,

починаючи від їх виникнення та джерела, закінчуючи описом різноманітних
їх видів, при цьому, паперові гроші розглядаються як особливий вид
податків. З об’ємними відомостями автор поєднує тонкий аналітичний розум
і дар прекрасного викладу. Його критичні зауваження на окремі погляди
Юма, Канара та інших зберігають власну цінність до цього часу. За умовами
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того часу і відповідно до стану фінансової науки на Заході, твір
М.І. Тургенєва тривалий час залишався у нас оазисом в пустелі” [864, с. 115].
На думку В.В. Святловського, М.І. Тургенєв є новатором у сфері
фінансів і першою людиною, що створила видатне вчення про податки. На
підтвердження своїх слів, В.В. Святловський звертає особливу увагу на
висновок М.І. Тургенєва про неможливість ототожнення права вимагати
податків із правом їх встановлення [634, с.56-57]. Високу оцінку твору
М.І. Тургенєва як „самої видатної події в розвитку російської фінансової
науки” надав професор фінансового права С.І. Іловайський [315, с. 37]. На
його думку, дана праця відрізняється чудовою ясністю викладення та
начитаністю і освіченістю її автора. Вчений справедливо відзначає, що
робота М.І. Тургенєва стала першим російським спеціальним твором,
присвяченим податкам та написаним в напрямку розвитку ідей Адама Сміта
[315, с. 37].
Книга М.І. Тургенєва була піддана глибокому та детальному аналізу з
боку

радянських

вчених

істориків,

фінансистів,

юристів.

Так,

проф. Є.І. Тарасов підкреслював особливу цінність третьої глави праці, що
надає найбільш повну характеристику класифікації джерел і способів
оподаткування. На думку критика, М.І. Тургенєв надав дуже вдале для свого
часу визначення податку, та розкрив зміст головних правил оподаткування
[692, с. 234]. Однак, більш пізні радянські праці, присвячені аналізу
наукового

доробку

М.І. Тургенєва

„страждали”

певним

ідеологічним

забарвленням. Як відзначав у передмові до перевиданої у 1937 році книги
І.Г. Блюмін, вона привернула до себе значну увагу насамперед завдяки
власній суспільно-політичній значущості. На його думку, М.І. Тургенєв у
„Досвіді теорії податків” протестує не лише проти кріпосного права, а й
проти будь-яких форм зовнішньо-економічного примусу, в тому числі проти
примусової роботи на користь уряду та проти будь-яких особистих
повинностей [96, с. 105]. Велике значення творчості М.І. Тургенєва на
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становлення

вітчизняної

економічної

та

фінансово-правової

думки

відзначали й інші представники радянської наукової думки [826].
На вагому роль „Досвіду теорії податків” у становленні фінансовоправової науки вказують і сучасні дослідники історії фінансового права. Як
відмітив проф. К.С. Бельский, книга М.І. Тургенєва, яка поставила гострі
економічні і фінансові питання російському суспільству, виховувала у його
освічених колах смак до вивчення фінансової діяльності держави, піднімала
проблему фінансової освіти в країні [85, с. 46]. На думку О.М. Козиріна,
М.І. Тургенєву вдалось у найбільш повній формі розробити теоретичні
основи вчення про податки. Тому, він вважає, що М.І. Тургенєв є одним з
тих, хто стояв біля витоків російської фінансової і фінансово-правової науки
[732, с. 116]. В.М. Рукавішнікова називає працю „Досвід теорії податків
першою в Росії спробою системного викладення теорії податків, які була
основним об’єктом дослідження тогочасної європейської фінансової науки.
Можна погодитись з її твердженням про те, що працею М.І. Тургенєва
відкривається перша, суто російська сторінка розвитку фінансової науки в
Росії” [587, с. 74]. Перевидання цієї праці у радянський період (1937 р.) та у
сучасних умовах (1998 р.) є яскравим підтвердженням того факту,

що

глибока теоретична значимість і актуальність „Досвіду теорії податків” не
залежить від суспільно-політичних умов розвитку держави.
Знаменною подією в історії становлення науки фінансового права стала
поява наукового твору М.Ф. Орлова „Про державний кредит” – книги, яка була
першим спеціальним дослідженням у сфері державного кредиту не лише в
Російській імперії, а й у світі. Ідеї, викладені у даній праці були абсолютно
новаторськими і значно випереджали час, у якому жив і творив її автор. Так,
уже в передмові М.Ф. Орлов заперечив побутуюче ототожнення природи
приватного і державного кредиту, вперше сформулював переваги державного
кредиту і підкреслював значення фондової біржі для його розвитку. Він
відкидав думку про те, що кредит є надбанням виключно держав з
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конституційною формою правління, оскільки, як вважав, цей фінансовоправовий інститут не залежить від форми правління держави.
Очевидно, що М.Ф. Орлов писав дану працю маючи на меті не лише
збагатити фінансову теорію, а й сподіваючись, що його ідеї знайдуть своє
впровадження у правовій практиці. Цьому сприяла і суспільно-економічна
ситуація в Російській імперії. Так, в першій половині ХІХ ст. було здійснено
ряд заходів щодо впорядкування функціонування правового інституту
державного кредиту з метою оздоровлення державних фінансів. Як відзначив
проф. П.П. Мігулін, правова реформа державного кредиту 1810 р. та грошова
реформа

Е.Ф. Канкріна

у сфері

впорядкування

державного

кредиту

становлять одну із самих світлих сторінок в історії російських фінансів [455,
с. 53, 162-163].
На противагу М.І. Тургенєву, який виступав захисником економічної
свободи і невтручання держави в економіку, М.Ф. Орлов позиціонував себе к
прихильник „сильного і багатого уряду, який здатен на господарські
перетворення за допомогою державного кредиту і відповідної системи
податків. До заслуг вченого належить те, що він одним з перших у
фінансово-правовій науці звернув увагу на взаємопов’язаність податків і
державного кредиту, відмічаючи, що помірні податки покликані покривати
звичайні державні видатки, а державний кредит – задовольняє надзвичайні
чи непередбачувані потреби. Взаємозв’язок податків та державного кредиту
М.Ф. Орлов виводив у такій формулі: „хороша система податків є
найпершою підставою для кредиту; застосування кредиту спонукає до
покращення устрою податків” [510, с. 321-322].
Ідейною лінією даної праці було обґрунтування великої практичної
значущості державного кредиту. Так, на думку М.Ф. Орлова, даний
фінансово-правовий інститут сприяє розвиткові промисловості, землеробства
і торгівлі, дозволяє ефективніше використовувати робочу силу, відміняти
податки або знижувати їх розмір. Позитив державного кредиту вбачався у
його „благодатному впливі” на народну освіту і виховання та підтримці на
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належному рівні фінансових ресурсів народу. Таким чином, підсумовував
М.Ф. Орлов, державний кредит є справжнім способом вирішення проблеми
державних переворотів. „Єдиним справжнім скарбом мудрих правителів є
система позичок, заснована на правилах державного кредиту… кредит у
самому високому сенсі цього слова є однією з найголовніших необхідностей
нашого часу” – писав вчений [510, с. 343-344].
Окремої

уваги

заслуговують

передові

ідеї

М.Ф. Орлова

щодо

управління державним боргом. Так, задля його ефективної організації вчений
пропонував заснувати касу поглиблення – урядову установу з достатнім
капіталом для сплати відсотків та поступового викупу державних боргових
зобов’язань і підтримки курсу всієї маси цих зобов’язань. У результаті,
резюмував він, уряд у випадку необхідності залучає народні гроші і їх же
використовує на народні потреби [510, с. 326-328].
У своїй роботі М.Ф. Орлов зачіпав також проблему правової природи
оподаткування. На його думку, податок є пожертвуванням власності, що
здійснюється громадянином для користі і безпеки всього суспільства [510, с.
334]. Таким чином, погляди автора перекликаються з думками окремих
сучасних дослідників, які визначають податок як кредит, що передається
публічному суб’єкту для реалізації соціально значущих цілей та завдань [664,
с. 28].
Слід відзначити, що книга М.Ф. Орлова, як і праця М.І. Тургенєва, не
була у свій час достойно оцінена у науці фінансового права. Будучи
опублікованою анонімно 1833 році, вона вийшла в друк під назвою „твір,
написаний на початку 1832 року”. Без цензурних купюр книга була видана в
Німеччині у 1840 році під назвою „Про державний кредит. Твір російського
державного діяча” [732, с. 289]. Як вказує О.А. Ялбулганов, публікація даної
книги не викликала широкого інтересу у читацький аудиторій. Перша та
єдина за життя автора критична публікація на його працю була розміщена в
журналі „Бібліотека для читання”. В ній рецензент робив висновок, що дана
книга „достойна уваги публіки – особливе в частині висвітлення фінансового
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становища

Англії”

[732,

с.

290].

Довгий

час

робота

залишалась

незатребуваного і у науковому середовищі. Лише у 1841 році. І. Горлов у
своїй праці „Теорія фінансів” визначав працю М.Ф. Орлова однією з
найбільш значущих робіт у сфері кредиту, і тим самим, вперше назвав ім’я
автора опублікованої книги [237, с. 253].
Російські вчені другої половини ХІХ ст., що досліджували проблеми
державного кредиту, такі як: М.М. Алєксєєнко, А.А. Ісаев, П.П. Мігулін,
І.Х. Озеров, Л.В. Ходський теж не згадували про роботу М.Ф. Орлова, з чого
зроблений вірний, на нашу думку, висновок про те, що вказана робота не
здійснила своєчасного впливу на розвиток вітчизняної теорії державного
кредиту [587, с. 75].
Найбільша заслуга у поширенні наукового доробку М.Ф. Орлова у
вітчизняній науці належить М.І. Боголєпову. У своїй монографії «Державний
борг. До теорії державного кредиту», опублікованої за матеріалами
магістерської дисертації, він обґрунтовано довів, що положення та наукові
ідеї М.Ф. Орлова були закладені в основу теорії державного кредиту у
західноєвропейській

фінансовій

науці,

здійснивши

таким

чином

опосередкований вплив і на становлення вітчизняних фінансово-правових
поглядів у даній сфері [101, с. 181]. Цієї думки М.І. Боголєпов притримувався
протягом всієї своєї наукової діяльності [103, с. 35].
Книга М.Ф. Орлова отримала визнання та високо оцінена у радянській
науковій літературі як видатний витвір російської суспільно-політичної та
економічної думки [847, с. 292-293]. Щоправда науковий доробок вченого
характеризувався переважно з ідеологічних позицій, в яких робився акцент
на схожості його окремих ідей з положеннями марксистської доктрини, при
цьому, не згадувалось про значення даної праці на становлення науки
фінансового права.
Без перебільшення можна стверджувати, що „теорія державного
кредиту” М.Ф. Орлова, як і „теорія податків” М.І. Тургенєва отримали нове
життя у сучасній фінансово-правовій науці завдяки їх опублікуванню за
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редакцією О.М. Козиріна в серії „Золоті сторінки російського фінансового
права” [510].
На нашу думку, найбільш точно значення наукової спадщини
М.І. Тургенєва

та

М.Ф. Орлова

можна

охарактеризувати

словами

англійського економіста У.С. Джевонса, сказаними про вчених А.О.Курно та
Г.Г. Госсена, творчість яких також отримала визнання лише після їх смерті:
«Історія таких забутих книг воістину дивна і бентежна. Але одного разу їх
цінність виявляється і приходить заслужене визнання до тих, хто працював
не у гонитві за славою, а розвивав власні ідеї подібно до того, як дерево
породжує плоди» [5, с. 292].
Важливу роль у становленні фінансової правової науки мали інші
праці, опубліковані в першій половині ХІХ ст. Серед них найбільш визначне
місце

посідає

підручник

професора Казанського

університету

Івана

Яковича Горлова «Теорія фінансів», опублікований у 1841 році [237]. У
даному підручнику знайшли відображеннями три основних розділи
фінансової науки: державні доходи; державні видатки та державний кредит.
На нашу думку, основоположне теоретичне значення мало також визначення
І.Я. Горловим так званих „підготовчих понять” викладених ним у своїй
передмові до книги. Зокрема, вчений коротко зупиняється на проблемі
походження фінансів, надає визначення поняття теорії фінансів, характеризує
зміст фінансової науки та її співвідношення із суміжними науками
(економічними та юридичними) [237, с. 1-14].
Однак, ім’я І.Я. Горлова вписане в історію вітчизняної науки
насамперед як ім’я вченого, що вперше ввів у науковий обіг поняття
фінансове право. Відзначимо, що під фінансовим правом І.Я. Горлов розумів
не галузь права, а сукупність специфічних знань, що мають власний предмет.
При цьому, услід за К.Г. Рау та іншими німецькими фінансистами ХІХ ст.,
вчений трактував фінансове право як невід’ємну частину фінансової науки
[237, с. 5]. Науковий твір І.Я. Горлова був дуже високо оцінений нащадками
– представниками науки фінансового права кінця XIX – початку ХХ сторіч.
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Визначальне теоретико-методологічне значення даної праці відзначається і
сучасними вченими фінансистами. Зокрема, як писали В.О. Лебедєв,
С.І. Іловайський, «Теорія фінансів» І.Я. Горлова, викладена за взірцем
німецького підручника К.Г. Рау, зіграла визначальну роль у справі фінансової
освіти російської молоді і її підготовки до практичної діяльності у
фінансових державних структурах країни [419, с. 194; 315, с. 38]. Той факт,
що юридичний аналіз фінансових питань, на думку сучасного дослідника
історії

науки

фінансового

права

К.С. Бельського,

поєднуються

з

економічним, і у кінцевому рахунку «юридична трактовка фінансової
категорії усунена на другий план, чи взагалі відсутня» [85, с. 47], ні в якій
мірі не применшує величезне значення даної праці, як першої комплексної
російськомовної роботи у сфері теорії фінансів, що стала теоретичною
основою для формування фінансово-правової науки.
Першою в історії фінансово-правової науки роботою, в назві якої
застосовано

словосполучення

„фінансове

право”

була

книга

декана

юридичного факультету Казанського університету професора фінансового
права Євграфа Григоровича Осокіна «Декілька спірних питань з історії
російського фінансового права», опублікована у 1855 році [515]. Предметом
даного твору, власне, є переважно роз’яснення спірних моментів в історії
митних платежів. Однак, зважаючи на це, все ж відзначимо, що ця книга
сприяла вкоріненню нового поняття в російську юридичну термінологію і
тим самим відіграла важливу роль у формуванні понятійно-категорійного
апарату науки фінансового права. Хоч дана праця і виходить за межі
хронологічних рамок першої половини ХІХ ст., однак, на нашу думку, за
своїм значенням і характером викладу вона обов’язково має бути врахована
при характеристиці становлення фінансово-правової думки означеного
історичного періоду.
Таким чином, фінансово-правові ідеї першої половини ХІХ сторіччя,
які

сформувались

в

умовах

панування

кріпосництва

і

феодальних

виробничих відносин не завжди були затребувані існуючою суспільною
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практикою і багато в чому випереджали свій час. Однак, разом з цим, вони
означили напрямки майбутнього реформування фінансової системи та
намітили перспективи удосконалення фінансового законодавства. Саме в
даний період були сформовані передумови майбутнього інтенсивного
розвитку фінансово-правової теорії і практики.

2.3. Вплив фінансово-правових поглядів державних діячів першої половини
ХІХ ст. на становлення науки фінансового права.
Одним з визначальних факторів становлення фінансово-правової думки
у першій половині ХІХ століття стали теоретичні концепції, положення та
програми, розроблені вітчизняними державними діячами у сфері управління
фінансів. Будучи у структурі державної влади, останні завжди мали змогу
оперувати найбільш свіжою та не завжди доступною широкому колу
науковців інформацією про стан фінансів держави, а також мали необхідні
важелі та можливості впливати на практичну реалізацію власних ідей у сфері
фінансового законодавства. Зокрема, одним з визначальних поштовхів до
розвитку фінансово-правового вчення була розробка та затвердження на
найвищому державному рівні плану комплексного реформування фінансової
системи держави, відомого під назвою «План фінансів». Теоретичне
обґрунтування

даного

документу,

здійснене

М.М.

Сперанським

та

М.А. Балудянським, фактично стало першою у вітчизняній історії науковою
основою вироблення засад державної фінансової політики та заклало
методологічні орієнтири подальшого розвитку науки фінансового права. Не
менш яскравий слід в історії фінансово-правової науки залишила постать
Є.Ф. Канкріна – міністра фінансів, «батька грошової реформи» Російської
імперії, який реалізовував практичну діяльність відповідно до ідей,
висвітлених у власних наукових творах, що склали теоретичну основу
управління державними фінансами. Звернення до творчої спадщини цих
талановитих державників та видатних вчених, праці яких не втратили своєї
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наукової значущості і в наш час, дозволяє з позиції історичного досвіду
оцінити правові реформи бюджетної, податкової, грошово-кредитної, та
банківської систем, які проводяться сьогодні.
Розвиток вітчизняної фінансово-правової науки початку ХІХ століття
нерозривно пов’язаний з постаттю одного з найвидатніших державних діячів
в

історії

Російської

імперії

Михайла

Михайловича Сперанського

–

Державного секретаря, директора Комісії складання законів Російської
імперії. Будучи теоретиком і практиком реформування системи державного
управління, він керував розробкою програми покращення управління
фінансів, що було зумовлено насамперед гострою необхідністю застосування
термінових заходів щодо нормалізації фінансової системи держави. Дана
програма, що відома в науці під назвою «План фінансів», мала велике
значення для подальшого розвитку державної фінансової системи, а її
подальше втілення здійснило вагомий вплив на становлення теорії
фінансового права.
Фінансовий план М.М. Сперанського був винесений на розгляд
Державної ради в день її відкриття 1 січня 1810 року. Важливо підкреслити,
що головним ідейним натхненником та ініціатором цієї роботи був імператор
Російської імперії Олександр І. Як вірно, на нашу думку, зазначає
С.В. Мироненко,

самостійно

без

санкцій

царя

та

його

схвалення

М.М. Сперанським не наважився б на пропонування заходів, надзвичайно
радикальних в умовах тогочасної Росії [459, с. 29]. Підтвердженням цьому є і
вступне слово імператора: «дане положення державних доходів та видатків
вимагає термінового розгляду і визначення». Через місяць був опублікований
Маніфест, у якому проголошувалась фінансова реформа відповідно до
М.М. Сперанського.
На нашу думку, ключовими положеннями „Плану фінансів”, які
означили вектори майбутньої фінансової теорії і політики були наступні:
надати бюджетну силу закону і встановити публічний порядок його
встановлення і виконання; ввести у практику принцип раціонального
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використання державних доходів; встановити доходи держави шляхом
систематизації
законодавчого

діючих

і

впровадження

закріплення;

нових

реформувати

податків

грошову

шляхом

систему.

їх
Ми

погоджуємось з думкою сучасного вченого С.І. Сперанського, що план
фінансових перетворень його видатного однофамільця вимагав сильних і не
завжди популярних заходів. Адже його центральна ідея полягала в тому, що
„будь-який фінансовий план, який передбачає лише поверхневі способи
подолання кризи фінансової системи при цьому не встановлюючий ніяких
обмежень у державних витратах є обманом і скеровує державу до краху”
[670, с. 65]. Тому практична реалізація плану глибинних фінансових
перетворень вимагала прийняття цілого ряду правових актів. Розуміючи це,
М.М. Сперанський надавав пріоритетне значення розвитку фінансового
законодавства,

пропонуючи

удосконалювати

бюджетне,

податкове

і

грошово-кредитне законодавство. Таким чином, вперше в історії вітчизняної
юридичної науки фінансово-правова думка стала джерелом та одночасно
стимулом розвитку фінансового права.
Погляди та ідеї М.М. Сперанського відіграли важливу роль у
розвиткові теоретичних основ бюджетного законодавства Російської імперії.
Михайло Михайлович був прихильником практики розподілу і групування
державних видатків відповідно до певних груп державних доходів, яка
існувала в Росії з часів Петра І. На його думку, всі джерела державних
доходів і всі державні видатки повинні обліковуватись одним державним
органом (управлінням). Обґрунтовуючи власну позицію, він писав: «Для того
ж, щоб таке управління діяло з успіхом, всі доходи і видатки повинні
запроваджуватись щорічним кошторисом (бюджетом) у особливо встановленому порядку. Там де немає кошторису чи річного фінансового закону або де
цей закон не виконується, там не може бути істинного управління
фінансами» [668, с.92]. Таким чином, фактично вперше у вітчизняній
фінансово-правовій науці і практиці було обґрунтовано положення про
необхідність надати бюджетну силу закону та виконувати даний закон задля
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ефективного управління фінансами держави.
Сформульована М.М. Сперанським схема управління державними
фінансами, яка зберігає власне практичне значення і в сучасних умовах, була
високо оцінена його сучасниками та нащадками. Зокрема, вагому роль
„Плану фінансів” у становленні теорії бюджету відзначав член першої
Державної Думи Російської імперії, проф. Л.М. Яснопольський, який був
одним з перших вітчизняних дослідників історії бюджетного права. На його
думку, заслугою М.М. Сперанського є насамперед те, що ним було
розроблено основи законодавства з метою втілення у фінансову практику ідеї
бюджету, як «основного фінансового закону» і встановлення гарантій його
належного складання. З цього приводу Л.М. Яснопольський робив висновок,
що саме М.М. Сперанським вперше формально була створена російського
бюджетного права ключовим принципом існування якої був законодавчий
порядок встановлення бюджету [871, с. 297].
Практичне втілення „Плану фінансів призвело до реалізації конкретних
заходів щодо удосконалення бюджетного законодавства в цілому. Так, у 1810
році російським імператором було підписано цілу низку Маніфестів, якими
врегульовувались бюджетні правовідносини. Серед них особливо слід
виділити Маніфест від 2 лютого 1810 року, згідно з яким здійснення всіх
державних видатків покладалось на казначейство, а здійснення всіх
надзвичайних

видатків

попередньо

розглядалось

Державною

Радою.

Маніфестом від 25 червня 1811 року були затверджені правила складання
розпису державних доходів та видатків” [668, с. 49-50].
М.М. Сперанський вперше в історії фінансового права сформульований
принцип раціонального використання бюджетних коштів. Він стверджував:
„Ніякий новий видаток не може бути призначеним, поки не буде віднайдено
джерела його покриття” [668, с. 44]. У „Плані фінансів” видатки
розподілялись за п’ятьма підставами: відповідно до управління державного
органу, який їх здійснює; за ступенем потреби; за територією; відповідно до
цілей; за часом. Відштовхуючись від сформульованих критеріїв класифікації,
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державних видатків, М.М. Сперанський пропонував розподілити їх на чотири
розряди, які би в свою чергу утворювали систему видатків державного
бюджету Росії [668, с. 44-49].
Велике

значення

для

теорії

і

практики

фінансово-правового

регулювання мала розроблена М.М. Сперанським бюджетна класифікація
державних доходів. Зокрема, він пропонував розподіляти державні доходи на
підставі двох критеріїв: за джерелами надходження і за сферою споживання.
За джерелами надходження пропонувалось розподілити доходи на три види:
податі і податків, доходи від казенних капіталістів та доходи від
використання державної власності. Відповідно до сфери споживання, доходи
розподілялись на загальні, спеціальні, звичайні і надзвичайні [668, с. 49-50].
До беззаперечних заслуг М.М. Сперанського слід відзначити також
сформульовані

ним

принципи

запровадження

доходних

статей

до

державного бюджету, зміст яких залишився незмінним і в сучасній практиці
фінансово-правового

регулювання.

На

його

думку,

„всі

доходи

є

правильними, якщо вони: – не виснажують джерела внутрішнього багатства;
– розподіляються рівномірно; – накладаються на чистий прибуток, а не на
капітал, – коли порядок їх стягнення дешевий для уряду і не утискає права
приватних людей” [668, с. 51]. Як помітно з вказаного вище, сформульовані
правила ідейно схожі з принципами оподаткування А. Сміта, творчість якого,
мала великий вплив на Михайла Михайловича, що неодноразово відзначено
у вітчизняній літературі [668, с. 19-20, 24].
М.М. Сперанський усвідомлював, що бюджетна система держави може
успішно функціонувати лише за наявності і дієвого фінансового контролю.
„В управлінні фінансів, – писав він, – виділяються три головних частини:
джерела доходів; рух капіталів і загальна їх перевірка або ревізія рахунків”.
Головним завданням фінансового контролю, на його думку, є перевірка
рахунків доходів і видатків всіх місцевих управлінь з метою виявлення
різних зловживань у сфері зібрання доходів і використання видатків. Разом з
тим, він вбачав одним з завдань фінансового контролю у контролю у

146

використанні досвіду для покращення процесу „руху капіталів” [668, с. 93].
Слід відзначити, що розроблені ним пропозиції щодо розвитку системи
державного фінансового контролю також отримали втілення на практиці.
Так, 1 січня 1810 р. була заснована Державна Рада, як єдиний орган
державного контролю. 25 липня 1810 р. ревізія рахунків з цивільних і
військових департаментів була виділена в самостійну сферу державного
управління і запроваджено звання Державного контролера для управління
справами з ревізії рахунків. 28 січня 1811 року створено Головне управління
ревізії державних рахунків, яке у 1836 році реорганізоване у Державний
контроль [280, с. 123-125]. У зв’язку з цим, слід погодитись з висновком
сучасної

дослідниці

проблематики

фінансового

контролю,

проф. О.Ю. Грачової, що саме у працях М.М. Сперанського вперше отримали
обґрунтування цілі, завдання функції і способи організації державного
контролю в Росії, були налічені основні напрямки буржуазної реформи у
сфері фінансів [243, с. 39].
Фінансово-правові ідеї М.М. Сперанського мали велике значення для
розвитку податкового законодавства і податкової системи Російської імперії
ХІХ століття. У праці „План фінансів” ним було сформульовано ряд
пропозицій, щодо удосконалення податкової системи та заміни окремих
податкових платежів. Зокрема, він обґрунтовував необхідність скасування
подушної податі та введення замість неї поземельної податі, як більш
справедливої і такої, що у більш повній мірі відображають майновий стан
платників податків, вважаючи їх малоефективними: „1) тому, що їх
обрахування є дуже ускладненим; 2) тому, що їх стягнення та контроль над
стягненням вимагають попередньої складної організації, яка відсутня;
3) тому, що далі джерела нерідко взагалі не можуть надати грошових коштів
у сумах, спів розмірних витратам на їх обрахуванням; 4) тому, що вони
несуть додаткове податкове навантаження для народу і можуть потягнути за
собою фінансові зловживання; 5) взагалі, згідно з нашою мораллю всі дрібні
збори приносить більше невдоволення народу, ніж прибутку казни” [668, с.
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57]. Разом з тим мислитель пропонував збільшити загальну суму податків,
що було необхідним для збільшення податкової бази бюджету, однак було
дуже негативно сприйнято в суспільстві. Пізніше з даного приводу він писав:
„Підвищити податки було необхідно. Двадцять з лишнім років Росія такого
не знала. Кожен член уряду хотів зняти з себе тягар такого докору; однак,
належало, щоб хто-небудь цей тягар поніс. Доля і несправедливість людей
обрали мене на цю жертву” [812, с. 189]. В результаті, за наслідками
реалізації Плану фінансів розміри подушної податі збільшились у 2-3 рази,
були збільшені збори за гільдійні свідоцтва, піднято ціну на сіль, послуги
кошти і гербову бумагу. Результатом стало значне зростання доходної бази
бюджету з паралельним зростанням невдоволення фінансової політики уряду
[745, с. 74].
Важливе значення у формуванні доходної частини бюджету М.М. Сперанський відводив державному кредиту. Наводячи аргументи на його
користь, М.М. Сперанський, зокрема відзначав: „… завдяки займу, уряд
створює для себе можливості постійно покращувати джерела власних
доходів і підвищувати їх якість… Завдяки йому уряд без нанесення шкоди
приватному майну, набуває необхідні фінансові ресурси для погашення
передбачуваних потреб” [668, с. 65]. При цьому він розумів, що державний
кредит має не тільки важливе фіскальне значення, але й впливає та інші
сфери економічного життя суспільства. За допомогою кредиту, писав він,
вирівнюються

податки,

збільшується

притік

приватного

капіталу,

обмежується зовнішній найм капіталу [668, с. 65].
М.М. Сперанський висував прогресивні для свого часу ідеї у сфері
правового регулювання грошового обігу, і, як відзначено сучасними
дослідниками, фактично стояв біля витоків раціонального підходу до
організації грошового обігу в країні [723, с. 31]. Зокрема, він негативно
оцінював обіг асигнацій, називаючи їх масу „прихованим боргом”. При
цьому, необхідно відзначити, що проти існування асигнацій виступав і сам
імператор Олександр І, про що свідчить лист, написаний М.М. Сперанським
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імператору: „… Ваша Величність зі справедливим переживанням і підозрою
споглядали на постійний занепад асигнацій і не могли спокійно спостерігати
за тим, як кошти, що надходять до Вас задля усунення їх недоліків,
призводили для збільшення тих же асигнацій” [669, с. 576].
Більш детально погляди М.М. Сперанського на проблеми правового
регулювання грошового обігу викладені в одній з останніх робіт цього
видатного державного діяча – „Про монетний обіг”, датованого 1839 роком.
В даній праці він відзначає, що в будь-якій розвиненій державі металеві
гроші не можуть задовольнити всі існуючі потреби. Тому, окрім монет
необхідно застосувати й інші засоби обігу, такі як асигнації і кредитні білети.
З цього робився висновок, що монетний обіг складається з трьох складових
частин: з монетної системи; з кредитної системи і асигнаційної системи.
Остання, на думку М.М. Сперанського шкодить державі, а тому її необхідно
ліквідувати з переведенням асигнацій у кредитні білети. Наслідками таких
заходів стане єдність монетної системи, укріплення внутрішнього і
зовнішнього торгівельних оборотів, розвиток промисловості та інше [669, с.
539]. Відзначимо, що Михайлом Михайловичем не просто обґрунтовано
необхідність відміни асигнацій. Ним було розроблено детальний план таких
заходів, визначено дії, які необхідно здійснити та послідовність цих дій [323,
с. 171]. Його план, значною мірою був реалізований у ході грошової реформи
С.Д. Канкріна, в результаті якої система грошового обігу закріпилась на
основі срібла з остаточною ліквідацією асигнацій [266, с. 286].
Таким чином, фінансові правові ідеї М.М. Сперанського відзначались
комплексним характером: ним сформульовано концептуальні підходи до
розв’язання практично всіх гострих проблем фінансової системи тогочасної
держави. Не беручи на себе сміливість оцінок щодо вірності окремих
положень, ми насамперед хотіли б звернути увагу на цілісність і чіткість у
формулюванні і викладі його фінансово-правової концепції. Тому, ми
абсолютно погоджуємось з американським дослідником М. Реффом, в тому,
що пропозиції та ідеї, висунуті М.М. Сперанським для обґрунтуванням
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реформи грошової і фінансової системи Росії, були поворотним пунктом в
історії управління російськими фінансами.
Як

відзначав

проф. С.І. Іловайський,

„План

фінансів”

М.М. Сперанського заслуговував міжнародного визнання, а висунені ним ідеї
повинні були б бути реалізованими у європейських країнах, „в бюджетному
устрої парламентських держав” [315, с. 53]. Цю думку поділяв і
проф. М.Рефф,

який

вважав,

що

фінансові

ідеї

М.М. Сперанського

випереджали погляди більшості західноєвропейських економістів тогочасної
епохи [15, с. 89-90]. І хоч в цілому „План фінансів” у Російській імперії
реалізованим не був, цілий ряд закладених в ньому ідей та концептуальних
положень знайшов своє втілення на практиці, будучи реалізованим в
конкретних нормативно-правових актах. На думку вже згадуваного
сучасного дослідника С.І. Сперанського, перетворення фінансової системи
Росії 1810 – 1812 рр. здійснені в рамках «Плану фінансів», ознаменували
собою початок перелому у ставленні влади до фінансових функцій держави.
Його концептуальні і практичні підходи до правового регулювання
фінансових відносин здійснили великий вплив на майбутню реформу
системи фінансів Російської імперії [670, с. 70].
Приєднуючись до таких оцінок, відзначимо, що безумовно, значення
фінансово-правових ідей М.М. Сперанського не обмежується мірою їх
практичного втілення. Можливо, у значно більшій мірі є важливим той факт,
що фінансово-правова наукова думка вперше в історії власного становлення
стала

основою модернізації фінансового

законодавства, теоретичним

підґрунтям суспільної практики. Тому, на нашу думку, саме з вченням
М.М. Сперанського пов’язаний процес формування вітчизняної фінансовоправової думки яке самостійного напрямку наукових знань.
Характеризуючи роль фінансово-правових ідей М.М. Сперанського на
розвиток вітчизняної науки фінансового права, не можна залишити без уваги
постать його ідейного сподвижника та соратника М.А. Балудянського. На
жаль положення та ідеї цього видатного вченого, педагога та державного
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діяча, як і їх вплив на фінансову теорію і практику, залишаються поки що в
тіні історії науки фінансового права. Дослідники історії фінансової науки,
неоднозначно оцінюють роль М.А. Балудянського у виробленні фінансової
політики Російської імперії початку ХІХ ст. Зокрема, О.А. Ялбулганов в
вступній статті до „Плану фінансів”, опублікованої у 1998 році, лише коротко
обмовлюється, що М.М. Сперанський, приступивши до реформування фінансового управління, запросив у співробітники одного з найбільш освічених
економістів того часу М.А. Балудянського [847, с. 24]. Натомість В.В.
Святловський, пізніше – О.М. Фатєєв, В.М. Штейн, Е.М. Косачевська
приписують авторство „Плану фінансів” М.А. Балудянському на рівні зі
М.М. Сперанським, стверджуючи, що саме М.А. Балудянський здійснив
теоретичне обґрунтування плану фінансових перетворень Російської імперії
[633, с. 129; 743, с. 36; 827, с. 29-30; 375, с. 207-210]. Свої переконання вчені
обґрунтовують на основі праць біографів М.М. Сперанського, в яких
неодноразово відзначалась тісна співпраця двох видатних державників та
однодумців [637, с. 11].
На нашу думку, головною причиною розбіжностей у характеристиці
ролі М.А. Балудянського у розвиткові

фінансово-правової науки є

насамперед той факт, що більшість його творів не були опублікованими.
Виключення становить лише публікація двох статей у «Статистичному
журналі» у 1806 і 1808 роках [65; 66]. Про багатство та глибину думки
вченого свідчать насамперед його рукописи та численні доповідні записки
імператору Миколі І, Державному секретарю М.М. Сперанському та міністру
фінансів Д.О. Гурьєву, як зберігаються нині у різних архівах [801, с. 234].
Недостатня

розробленість питання

теоретичного

доробку М.А. Балу-

дянського в історії науки фінансового права ще в більшій мірі загострює
необхідність детального вивчення багатої теоретичної спадщини вченого в
контексті дослідження його життєвого та творчого шляху.
Російський міністр освіти О.М. Голіцин, доповідаючи урядові про
дефіцит наукових кадрів, зауважив: „Один народ, від якого можна нам
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бажати вчених, є карпатороси, які розмовляють однією з нами мовою і
зберегли віру предків наших” [253, с. 36]. Серед цих „карпаторосів” був
Михайло

Андрійович

Балудянський

(у

російському

варіанті

–

„Балугьянский”, рідше – „Болугианский”), що народився в Українському
Закарпатті (яке в той час входило до складу Угорщини), в сім’ї грекокатолицького

священика.

Після

закінченні

навчання

на

юридичних

факультетах у Королівській академії в Кашау та у Віденському університеті,
його запрошують читати лекції на посаді професора у Громадянській
академії в Гросс-Вардейні. В цьому навчальному закладі Михайло
Андрійович читав навчальні курси політичних наук, а також курси
поліцейського та фінансового права. Захистивши дисертацію та отримавши
ступінь доктора права, М.А. Балудянський у 1796 році перейшов викладати
до Пештського університету, в якому протягом семи років керував
кафедрами історії і статистики, публічного і народного права. За свідченнями
сучасниками, вчений помітно виділявся серед інших професорів глибиною та
різносторонністю власних знань, вмінням доступно викласти свої ідеї та
погляди.

Його

лекції

користувались

великим

успіхом,

а

відомість

поширилась у всій Європі. Саме завдяки цим якостям, у 1802 році
М.А. Балудянського

було

обрано

деканом

юридичного

факультету

Пештського університету [4, с. 498].
На юридичному факультеті вчений розробляє конспект лекцій з
фінансового права, який на тривалий час стає керівним навчальним
джерелом для опанування даної дисципліни студентами. Слід відзначити, що
у теоретичній частині курсу фінансового права М.А. Балудянського помітно
проявляється вагомий вплив на вченого економічних ідей А. Сміта. При
цьому М.А. Балудянський негативно ставився до вчення фізіократів,
особливо гостро засуджував політико-економічну теорію лібералізму
французьких філософів, закладаючи в основи власної наукової концепції
фінансів прагнення до внутрішнього благоустрою, що зростає на ґрунті
поваги до традицій” [375, с. 49, 57]. Викладення теорії державних фінансів
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М.А. Балудянський здійснює з паралельним детальним аналізом чинного
законодавства, яким врегульовувались фінансові правовідносини. При цьому,
він звертає особливу увагу на організацію системи фінансового управління, її
історію, особливості функціонування у різних країнах Європи.
Зі створенням у 1803 році у Санкт-Петербурзі учительської гімназії,
яка в 1804 році була перетворена у Педагогічний інститут, виникла гостра
потреба у забезпеченні закладу висококваліфікованими науковими кадрами.
Серед найближчого оточення імператора Олександра І було висунуто
пропозицію

запросити

в

якості

викладачів

закордонних

професорів

слов’янського походження, серед яких вказувалось і на М.А. Балудянського.
На запрошення іншого карпатського українця, гоф-хірурга, дійсного
статського радника І.С. Орлая, Михайло Андрійович погоджується підписати
контракт на три роки та переїхати до Російської імперії [63, с. 21]. 1 серпня
1803 року за „Высочайшем” розпорядженням він був прийнятий на державну
службу [743, с. 8].
З приїздом М.А. Балудянського 4 лютого 1804 року до Росії
починається нова віха в житті видатного вченого. „Цей іноземний слов’янин”
як називали його колеги, одразу привернув до себе увагу петербурзьких
наукових і придворних кіл. В червні 1804 року міністром юстиції
П. Лопухіним він залучений до роботи Комісії зі складання законів. З даного
моменту розпочинається службова діяльність М.А. Балудянського, який
призначається редактором другої експедиції Комісії зі складання законів
Міністерства

юстиції,

законопроектів у сфері

в

прямі

обов’язки

якого

входить

розробка

державного господарства і фінансів. При цьому

Державну службу Михайло Андрійович поєднує з науково-педагогічною
діяльністю, паралельно перебуваючи на посаді ординарного професора
політичної економії Петербурзького педагогічного інституту [375, с. 268]. У
1809 році М.А. Балудянський очолив четвертий відділ при Комісії складання
законів, одночасно входячи до складу співробітників п’ятого відділу
Міністерства фінансів. На даних посадах, основним його завданням стала
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розробка проекту фінансових перетворень Російської імперії, загальне
керівництво над яким здійснював М.М. Сперанський.
У своїй доповідній записці, адресованій М.М. Сперанському, він писав
„Чого навчався і навчав інших в університеті, тим займаюсь на практиці в
міністерстві фінансів, у частині законів” [375, с. 207]. За результатами роботи
в даних структурах, М.А. Балудянським було підготовлено та подано до
ознайомлення М.М. Сперанському план реорганізації фінансів Росії, що
відомий в історії під назвою „Система Михайла Балудянського” [135, с. 190].
Саме даний документ став теоретичною основою затвердженого Державною
радою у 1810 році „Плану фінансів” М.М. Сперанського. Зокрема, професор
А.М.Фатеєв, розкриваючи історію розробки плану реформи російських
фінансів 1810 р., пише „Після перегляду, записка М. Балудянського
послужила реформатору М.М. Сперанському теоретичною вченою канвою,
по якій ним був вишитий візерунок докорінного перетворювального плану
російських фінансів” [743, с. 38].
Рукопис М.А. Балудянського, в якому було викладено підготовлене для
М.М. Сперанського обґрунтування реформи фінансів, на жаль, не було
опубліковано. Він був виявлений в архіві АНСРСР у Ленінграді і датований
1809 роком. В даній роботі, іменованій як „Система М. Балудянського”,
викладені основні фінансово-правові ідеї вченого щодо проблем бюджету,
необхідності раціонального використання державних видатків, а також щодо
проблеми функціонування податкової, грошової та кредитної систем
держави. Вчений виступав з гострою критикою меркантилізму, намагався
поєднати окремі погляди фізіократів зі вченням А. Сміта, пристосовуючи їх
до умов Росії. За своїми правовими поглядами вчений був прихильником
принципу

розподілу

влади,

тобто

відділення

судової

влади

від

адміністративної. Він наполягав на неможливості втручання у діяльність
суддів, пропонував обмежити судові розгляди у двох інстанціях з вищим
касаційним судом, стверджуючи, що „без незалежної від адміністративної
судової влади не може бути законного правосуддя” [371, с. 48].

154

Період роботи М.А. Балудянського в Комісії зі складання законів був
також найбільш плідним у його науковій діяльності. Як випливає з тексту
записки, підготовленої до подання міністру фінансів Д.О. Гурьєву, у
вказаний період М.А. Балудянським виконані такі праці: 1) план і проект
зведення положень публічного права; 2) проект реорганізації міністерств;
3) об’ємний науковий твір з політичної економії і фінансів (у 8 томах);
4) проект фінансових перетворень та його теоретичне обґрунтування, що був
затверджений у 1810 році – „Система Н. Балудянського”; 5) дослідження
монетної системи; 6) доповідні записки про банки, фінансове управління
головних держав Європи та про поземельний податок; 7) три історичні
записки про фінансову адміністрацію в Росії з часів Петра І до 1812 року;
8) доповідна

записка,

піднесена

імператору

з

викладенням

нового

фінансового „плану відновлення російського державного господарства після
військових подій”, удостоєна одобрення Його Високості; 9) проекти обігу
паперових грошей в прикордонних територіях Російської імперії, а також
інші проекти, що вимагали законодавчого розгляду [68, с. 12-13].
Паралельно з цим, М.А. Балудянський за дорученням імператриці
Марії Федорівни був наставником великих князів Миколи (майбутнього
імператора Миколи І) і Михайла Павловичів, з 1813 по 1817 роки
займаючись з ними юриспруденцією. За пропозицією міністра фінансів
Д.О. Гурьєва, в липні 1817 року Михайло Андрійович став директором
Комісії погашення державних боргів Міністерства фінансів Росії.
Різностороння та надзвичайно трудомістка діяльність М.А. Балудянського в системі органів державної влади супроводжувалась його активною
науково-педагогічною

роботою.

У1817

році

він

обраний

деканом

філософсько-юридичного факультету Головного педагогічного інституту.
Після перетворення даного закладу в Петербурзький університет у 1819 році
М.А. Балудянський обраний його першим ректором. Особливою його
заслугою на посаді ректора стала розробка університетського Статуту, яким
передбачалась необмежена автономія університету, широкі повноваження в
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освіті значної частини молоді, а також вплив на всі учбові заклади країни.
Столичний університет, на думку автора проекту, повинен був очолити
наукові напрямки і школи, сприяти створенню наукових товариств,
забезпечити написання і видання навчальної літератури [135, с. 188]. За своєю
спрямованістю проект М.А. Балудянського відображав погляди передових
державних і суспільних діячів того часу у сфері просвітництва і вищої освіти.
Не дивлячись на те, що проект Статуту був відхиленим, багато ідей його
автора надовго випередили розвиток вітчизняної університетської освіти.
З 21 квітня 1822 року М.А. Балудянський призначений також Старшим
членом Комісії зі складання законів Російської імперії. З приходом на трон
імператора Миколи І і скасуванням даного органу, 4 квітня 1826 року
М.А. Балудянського призначено начальником ІІ Відділу Власної Його
Імператорської Величності Канцелярії. З цього моменту розпочинається
другий етап спільної праці Михайла Андрійовича з М.М. Сперанським
предметом якої стало складання Повного зібрання і Зводу Законів Російської
імперії.

Більшість

дослідників

історії

систематизації

законодавства

Російської імперії сходяться на думці, що точно розмежувати ступінь участі
М. М. Сперанського і М. А. Балудянського в цій роботі досить складно.
Однак достеменно відомо, що для М. М. Сперанського співпраця з Михайлом
Андрійовичем була дуже важливою, оскільки той „… в тиші власного
кабінету, без гонитви за придворним і світським життям невтомно працював
спочатку над зібранням матеріалів, складанням проектів і планів законів, а
потім – над їх друком” [717, с. 143].
Опублікуванням перших 15 томів Зводу законів Російської імперії у
1832 році була завершена найбільш об’ємна робота зі складання і кодифікації
законів країни, яку М. А. Балудянський вважав найвідповідальнішою
роботою, зробленою ним у Росії. Нагородою за цю велику працю стало
зарахування роду Балудянських до благородного російського дворянства, яке
відбулось 16 червня 1837 року. Як свідчать історики, при затвердженні
дворянського герба Балудянського, імператор Микола І власноручно вніс у
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герб римську цифру „ХV” – задля ознаменування його заслуг у підготовці
перших 15 томів Зводу Законів Російської імперії [68, с. 24].
М. А. Балудянський залишався начальником ІІ Відділу канцелярії до
кінця свого життя. Він був таємним радником, статс-секретарем імператора,
сенатором, віддав сорок років на вівтар прогресивного розвитку своєї другої
батьківщини – Росії. Як представник західноєвропейської науки, він виріс до
державного діяча, зробив вагомий внесок у розвиток економічної та
фінансово-правової думки, кодифікацію законів та реформування народного
господарства.
Архівні матеріали та дослідження ХІХ – ХХ ст. свідчать про
вирішальну роль М. А. Балудянського в розробці планів реформування
фінансів

1810

р.

М. М. Сперанського)

(відомий
організації

як

„План

фінансів

фінансів
(1812-1816

на

рік”

1810

рр.),

реформи

державних селян П. Д. Кисельова (1838-1841), грошової реформи Є. Г.
Канкріна

(1839-1843

рр.).

Серед

інших

численних

творів

М. А. Балудянського є як невеликі спеціальні доповіді та записки, так і
солідні багатотомні праці, що подавалися до розгляду у відповідні державні
органи й установи. При цьому, їм властивий глибокий теоретичний характер,
який вказує, що вони є результатом творчості насамперед науковця,
видатного вченого, який багато в чому випереджав сучасну йому епоху.
У першій половині ХІХ ст. одним з видатних державних діячів, що
здійснив значний внесок у становлення вітчизняної фінансово-правової
думки, був адмірал Микола Семенович Мордвинов. Займаючи високі посади
начальника департаменту цивільних і духовних справ Державної ради при
Олександрі І і Миколі І, члена Фінансового комітету і Комітету міністрів, він
глибоко

та

детально

досліджував

фінансово-правову

проблематику,

намагався впроваджувати результати власних теоретичних пошуків у
практику фінансового законодавства.
Біограф

М.С. Мордвинова

В.С. Іконніков,

відзначаючи

його

непересічний інтелект і прекрасну освіту, особливо наголошував на таких
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рисах адмірала, як глибоке знання потреб своєї вітчизни на надзвичайна
громадянська мужність [311, с. 569]. Творчу спадщину М.С. Мордвинова
склали 13 томів його рукописів, серед яких „думки”, записки, проекти і
пропозиції, датовані 1801 – 1842 роками. При цьому, за життя цього
видатного просвітителя та державного діяча було опубліковано лише п’ять
робіт. Окремі рукописи були опубліковані частинами в історичних журналах:
„Руська старовина”, „Читання в імператорському суспільстві…” та інших. У
1901 – 1905 роках було опубліковано „Архів графів Мордвинових” у десяти
томах, завдяки якому, надбанням громадськості стали багато маловідомих
творів Миколи Семеновича [55]. Великий інтерес до наукової спадщини
видатного державного діяча спостерігався і у радянський період. Зокрема, у
1945 році, державне видавництво політичної літератури перевидало частину
його творів [465]. Його твори неодноразово перевидавались та ставали
предметом наукових досліджень у пострадянський період. Зокрема,
заслуговує особливої уваги книга „Окрема думка адмірала Мордвинова”,
видана в м. Москві у 2008 році [514].
Будучи за власним ідейним спрямуванням чітким послідовником
вчення А. Сміта, М.С. Мордвинов зосереджував свою увагу переважно на
фінансово-правових проектах, пов’язаних з удосконаленням грошовокредитної системи держави. Так, у 1801 році він представив імператору
проект створення Працезаохочувального банку як інструменту прискорення
економічного розвитку Росії. Адмірал пропонував створити даний банк на
основі державної форми власності за рахунок коштів уряду та наділити його
широкими повноваженнями. Головним завданням у його діяльності
М.С. Мордвинов вбачав у сприянні розвитку нових методів виробництва,
впровадженні нових технологій, співпраці з Академією наук. При цьому, за
переконанням автора, банк не повинен був фінансувати об’єкти, „які служать
для короткострокової насолоди чи непотрібної прикраси і розкоші певної
кількості людей” [238, с. 52]. Всі власні ресурси банк повинен був
використовувати для розвитку фабрик, заводів, удосконалення землеробства і
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скотарства. Проект М.С. Мордвинова щодо Працезаохочувального банку не
був реалізованим. Будучи переданим імператором міністру фінансів, він, за
образним виразом А.В. Анікіна: «…був похоронений в нетрях петербурзьких
канцелярій і ніяких практичних наслідків не мав [48, с. 126].
Подібна доля спіткала і два наступні наукові твори вченого. Так, у 1809
році він підготував доповідну записку „Про внутрішню позику”, положення
якої були розвинені у записці 1825 р. „Про заходи покращення державних
доходів. На жаль, ідеї даних праць не отримали належного поширення серед
громадськості. Вперше вони були опубліковані лише у 1902 році.
У 1813 році М.С. Мордвинов запропонував новий проект під назвою
„Роздуми про користь, що може настати із заснуванням приватних банків у
губерніях”, який був опублікований у вигляді окремої книги у 1816 році та
перевиданий у 1829 році [468]. В даній роботі автор обґрунтовував
необхідність створення і розвитку комерційних банків, капітал яких міг би
утворюватись за рахунок невеликих внесків населення. Такі банки могли б
приймати внески та видавати позики, сприяючи тим самим економічному
розвитку країни. Характеризуючи власні погляди на основні банківські
операції, він писав, що «головні дії банків полягають у обліці векселів і
позикових коштів, позиці під заставу майна і прийомів тимчасових внесків,
за рахунок яких банки, збираючи всю монету, що марно зберігається у
„сундуках”, запускають всю її кількість у рух і ріст» [468, с. 23-24]. Таким
чином, М.С. Мордвинов одним з перших у вітчизняній фінансово-правовій
науці визначив користь функціонування і організації кредитно-банківської
системи в рамках фінансової системи держави.
Необхідність

розвитку

банківської

системи

М.С. Мордвинов

пов’язував з цілями нормалізації грошового обігу, якій він надавав великого
значення. Вчений відмічав, що добробут народів тісно пов’язаний з наукою
управління грошима. «Зі всіх діючих у складі держави сил, – писав він, –
найпершою слід визнати силу грошей» [468, с. 16]. При цьому, визначаючи
гроші головним інструментом держави «в управлінні діяннями людськими»,
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М.С. Мордвинов вважав, що важливим винником є не проста кількість
грошей, а свобода і швидкість їх руху. Чим більше грошей залишається у
руках

працюючих,

тим

швидше

зростає

суспільний

добробут.

Обґрунтовуючи потребу у створенні комерційних банків на місцевості у
губерніях, М.С. Мордвинов цілком справедливо, на нашу думку, вказував на
той факт, що на невеликих відстанях можна найкраще з’ясувати стан
торгівельних і промислових справ кожного вкладника. З іншого боку, у
губернських банках вкладнику зручніше робити внески і він має постійну
можливість вимагати їх повернення. Крім того, на його думку, приватні
банки змогли зосередити розпорошені фінансові ресурси, брати участь у
покритті бюджетного дефіциту.
Будучи переконаним в тому, що багатство держави залежить від
приватного збагачення, М.С. Мордвинов висловлював ідею про необхідність
залучення
суспільства:

до

суспільно-корисної

дворян,

купців,

виробничої

міщан

і

селян.

праці

всіх

прошарків

Мислитель

керувався

переконанням, що концентрація грошового капіталу, їх обіг у вигляді
кредиту сприяє розвитку державного просвітництва, промисловості, науки,
військової сили тощо [465, с. 281]. Важливо відзначити, що М.С. Мордвинов
не тільки обґрунтовував необхідність запровадження приватних банків у
губерніях, але і детально розробив порядок нарахування відсотків за
внесками, запропонував заходи з відновлення вартості падаючого курсу
паперових грошей. Ідеї, висловлені ним стосовно розвитку банківської
системи, набули часткового втілення у розвиткові системи міських
громадських банків. Ці банки являли собою кредитні установи, засновані на
кошти, що були надані містами або приватними особами і функціонували
насамперед задля обслуговування сфери торгівлі й малозабезпеченого
міського населення. Перший такий банк на території Російської імперії виник
у місті Вологді у 1788 році, ще до написання праць М.С. Мордвинова. Однак,
правові основи державних громадських банків були створені лише у 1857
році, з прийняттям Положення про міські громадські банки. При цьому, як
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вірно відзначається в історії фінансової науки, ідеї видатного вченогопросвітителя лише частково знайшли відображення у даному правовому акті.
Однак, ключове положення вченого щодо участі банківських установ у
організації грошового обігу так реалізованим і не було [465, с. 37].
Важливе значення для оздоровлення платіжного балансу і підтримки
курсу грошової одиниці Російської імперії мала розробка М.С. Мордвиновим
спільно з М.М. Сперанським «Положення про нейтральну торгівлю на 1811
рік», які було опубліковано одночасно з новим митним тарифом 19 грудня
1810 року. В даному документі були розроблені такі засоби протекціонізму
вітчизняної економіки, як заборона ввезення предметів розкоші, посилення
митного контролю та одночасне заохочення виведення вітчизняних товарів
[466].
Як вже відзначено вище, значний вплив на погляди М.С. Мордвинова
мало вчення А. Сміта. Однак, як випливає з праць вченого, у них відсутні
спроби сліпого сповідування, чи беззастережного перекладання абсолютно
всіх позицій класичної теорії на російську практику. Навпаки, мав місце
глибокий теоретичний аналіз даної теорії з моделюванням можливих
наслідків її втілення у конкретних суспільно-політичних та економічних
положеннях.

З

окремими

положеннями

А. Сміта

М.С. Мордвинов

категорично не погоджувався. Зокрема, він відкидав як абсолютно не
придатне для Російської імперії вчення про вільну торгівлю. На його думку,
Росія мала власні безмежні ринки забуту і не потребувала конкуренції на
світових ринках з більш розвиненими країнами Європи. Особливо
характерного вираження дана позиція набула при розгляді тарифу наприкінці
1815 року, коли вчений виступив з власною окремою думкою, у якій
відстоював необхідність міцності і постійності тарифу [467, с. 14-64].
М.С. Мордвинов сформулював також власну позицію стосовно
системи оподаткування. На його думку, найефективнішим і найбільш
справедливим може бути справляння податків лише з чистого прибутку, як
таке, що не обмежує вільне підприємництво і не обтяжує найбільші верстви
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населення. Так, мислитель зазначав: „Лише один податок є господарним і не
розорює населення, це – податок з чистого прибутку („бариша”). При цьому
необхідно брати лише ту частину прибутку, яка б не відбивала заохочення до
подальшого збагачення” [514, с. 68]. М.С. Мордвинов виступив з гострою
критикою

пропозиції

діючого

міністра

фінансів

Д.А. Гурьєва

щодо

запровадження у 1821 році ряду податків на майно, зазначаючи, що
необхідно взагалі всі існуючі податки з капіталу (торгівельного чи
промислового) скасувати і у майбутньому з великою обережністю ставитись
до всього, що має хоч якесь відношення до даних капіталів. При цьому,
особливе значення він приділяв виробленню ефективної та справедливої
податкової політики, у світлі чого, гостро критикував існуючий у Російській
імперії стан сплати податків. Зокрема, вчений писав: „Добрий господар краю,
чи маєтку насамперед має прагнути, щоб його піддані жили в достатку. Саме
від цього достатку йому відділятиметься частина у вигляді надійного і
постійного доходу на різноманітні потреби. Люди, що мають надлишки
ніколи не дійдуть до крайнощів і бунтів, оскільки їх „добрий дух” походить
від власного інтересу. Управляння фінансів у Росії, навпаки – побудоване на
зовсім інших правилах. Обмеживши всі джерела доходів їх власників та
зменшивши обіг грошових коштів, знищуючи всі продукти виробництва до
найменшої ціни, віднявши навіть можливість мати надлишки, уряд збільшує
суми мита, податків, інших зборів та посилює відповідальність за їх
несплату. Арифметичні розрахунки показують, що можливо вже сьогодні
витрати платників перевищують доходи… Чого ж можна очікувати, якщо
землероби, спродавши останнє майно залишаються повністю обідраними?
Можна обтяжити митами і іншими способами у більшій мірі, ніж отримати
доходу. А порахувавши суми видатків на утримання багаточисельних
чиновників, стає зрозуміло, що отримувані у такий спосіб доходи є
швидкоплинними, не приносять істотної суспільної користі, натомість
породжуючи бідність” [277].
На думку М.С. Мордвинова, провідне значення у організації і
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ефективному функціонуванні фінансової системи держави відіграє якісне
фінансове законодавство. Він зазначав, що у Росії зосереджено більше
ресурсів, необхідних для могутності держави, ніж у всіх інших частинах
Європи, разом узятих. „З цього очевидно, – продовжує він власну думку, –
що якщо б у Росії були тверді, непохитні, зручні до виконання закони, які
захищають права капіталістів, то безсумнівно, що до Росії почали б звідусіль
стікатись потоки капіталу”. При цьому, М.С. Мордвинов наголошував на
важливості ефективності і стабільності законів. На його думку, лише
недостатньо розважливі люди рахуються з силою закону зі страху і без
власної волі, оскільки саме сила законів полягає у тій свободі, що захищає
осіб і їх власність від руки сильного і бажаючого скористатись чужим
надбанням [465, с. 116].
Однією з головних ідей у роботах М.С. Мордвинова, їх постійним
мотивом, була ідея боротьби з інфляцією та з постійним випуском
незабезпечених паперових грошей в країні. Його політичні погляди і
обґрунтування необхідності протекціонізму відіграли помітну роль у
формуванні подальшої економічної і фінансової політики Росії. І хоча в
цілому більшість проектів М.С. Мордвинова не були в повній мірі
затребувані урядом і не були втіленими в життя, вони багато в чому
випереджали правову практику свого часу і склали багате теоретичне
підґрунтя для подальшого розвитку вітчизняної фінансово-правової думки.
Серед ряду видатних постатей, що залишили глибокий слід в історії
фінансово-правової теорії і практики першої половини ХІХ ст. найбільш
яскраво і відособлено від інших виділяється фігура видатного вченого,
мислителя і державного діяча Георга Людвіга фон Канкріна (у російському
варіанті – Єгора Францовича Канкріна). Як відзначив дослідник історії науки
фінансового права С.І. Іловайський, вплив наукової та практичної спадщини
Є.Г. Канкріна на розвиток фінансово-правової думки є найбільш об’ємним і
глибоким за змістом, завдяки чому його ім’я назавжди залишиться пам’ятним
в історії російських фінансів [315, с. 37]. Будучи іноземцем за походженням
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він став видатним державним діячем і займав посаду міністра Російської
імперії протягом 21 року (з 1823 по 1844 рр.), що було найдовшим за
тривалістю терміном обіймання даної посади в історії країни. Не
зупиняючись

детально

на

біографії

Є.Ф. Канкріна,

оскільки

вона

неодноразово була предметом спеціальних досліджень вітчизняних та
зарубіжних вчених кінця ХІХ, ХХ і початку ХХІ століть [636; 107; 415; 841;
464], ми насамперед хотіли б зосередити увагу на його внеску у розвиток
науки фінансового права. Адже Є.Ф. Канкрін відомий і як фінансовий
теоретик, наукові праці якого відіграли непересічну роль у становленні
фінансово-правової думки. Зокрема, слід згадати насамперед такі його
наукові твори, як „Про військову економіку у часи війни і миру” (1821 р.),
„Світове багатство, національне багатство і державна економіка” (1823 р.),
„Короткий огляд російських фінансів” (1838 р.), „Нариси політичної
економіки і фінансії” (1845 р.).
Отримавши звільнення з посади генерал-інтенданта російської армії та
будучи призначеним членом Військової Ради у 1821 році, Є.Ф. Канкрін у
своїй першій науковій праці «Про військову економіку у часи війни і миру»
приділяє велику увагу фінансово-правовій проблематиці. На його думку,
ефективна фінансова політика може бути лише комплексною, зі всебічним
врахуванням різних сторін суспільного і державного життя. „Корінна умова
доброго управління фінансами, – пише він, – полягає у сприянні добробуту
народу різними економічними полегшеннями. Багатий народ, може надавати
і більшій доходи державі. А виснажувати народ означає зрубувати дерево для
отримання плодів. Зручніше, уникаючи нових податків, покращувати вже
існуючі, оскільки нові податки можуть бути ще гірші, ніж старі. При цьому,
необхідно дбати за поступове щорічне збільшення доходів, оскільки видатки
держави так само щорічно збільшуються” [3, с. 311]. Головне завдання в
управлінні державними фінансами Є.Ф. Канкрін вбачав у примиренні
державних інтересів і фінансових інтересів населення, оскільки, на його
думку, фінансове управління „апріорі” є неприємним для всіх верств
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населення і має більше недоброзичливців і критиків ніж прихильників.
Дана ідея знайшла своє продовження і у наступних творах вченого.
Так, у 1823 році у світ вийшла книга Є.Ф. Канкріна „Світове багатство,
національне багатство і держава економіка”, яка була опублікована ним
анонімно. За висловом В.О. Лєбєдєва дана робота стала теоретичною
програмою діяльності Є.Ф. Канкріна в сфері фінансового управління, яку він
реалізовував на посту міністра фінансів [419, с. 192]. Він стояв на позиціях
висвітлених своїй праці протягом всього життя, і навіть більше, ніж
двадцятирічний досвід управління державними фінансами не вплинув на
його переконання.
Основні

положення

вказаного

наукового

твору

Є.Ф. Канкріна

полягають у наступному. Існуюча система податків держави створюється
історично для задоволення виникаючих потреб, а тому, вона не може бути
результатом обдуманого наперед плану. При цьому, податки необхідно
удосконалювати, приводити до відповідності існуючим суспільним умовам,
керуючись такими правилами: 1) ні один податок не повинен бути дуже
високим у своєму розмірі; 2) серед прямих податків найбільше фіскальне
навантаження може нести земельний, однак і його розмір не повинен бути
дуже високим, оскільки ним оподатковуються самі загальні потреби
населення і він особливо вразливий для найбідніших верств населення;
3) непрямі податки повинні використовуватись державою у більшій мірі, ніж
прямі;

4) слід

звільнити

від

оподаткування

найнеобхідніші

потреби

населення; 5) для недопущення обтяження податками виключно окремих
груп платників, необхідно впроваджувати різні види податків; 6) існуючі
податки з капіталу не слід відміняти, однак, при цьому недоцільно
запроваджувати нові; 7) надзвичайно складно встановлювати нові податки на
нові предмети; населенню легше переносити підвищення розміру старого
податку, ніж встановлення нового, хай навіть у меншому розмірі. Крім того,
встановлення нового податку вимагає глибоко передбачення і точного
врахування всіх подробиць [419, с. 192].
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Характеризуючи фінансово-правові відносини, Є.Ф. Канкрін часткво
притримувався

меркантилістських

позицій,

вважаючи,

що

основні

життєвоважливі потреби населення повинні задовольнитись виключно за
рахунок внутрішнього виробництва. В силу цього, він пропонував здійснення
рішучих заходів щодо національної конкурентоспроможної промисловості.
Основна ідея фінансової системи Є.Ф. Канкріна полягає в тому, що між
фінансовими інтересами держави і населення існують природні і корінні
антагонізми, які можуть усуватись не інакше, як зі шкодою для однієї або
іншої сторони, „оскільки задоволення потреб держави становить перепони
для вільного розвитку основних принципів народної економії”. У зв’язку з
цим гармонія між фінансовими інтересами держави і суспільства здавалась
Є.Ф. Канкріну неможливою. Так само сумнівався вчений у користі
парламенту та інших форм народного представництва у сфері впорядкування
фінансового

господарства

держави.

На

його

думку,

утворювати

представницький орган лише для того, щоб він затверджував один раз у рік
бюджет, чи встановлював види державних доходів і їх розмір є
нераціональним насамперед з економічної точки зору. Також абсурдною
видавалась йому сама думка про можливість не затвердження парламентом
бюджету: це було б те ж саме, – розмірковував він, – якби багата людина
через незадоволення на власного дворецького, заборонила б готувати собі
обід [21, с. XII].
Особливу роль у власній системі поглядів на фінансову систему
Є.Ф. Канкрін відводив проблемі грошового обігу. Зокрема, абсолютно нового
для свого часу була його пропозиція щодо необхідності попереднього
фіксування ціни паперових грошей перед їх погашенням. В майбутньому,
дана ідея знайшла своє втілення у нормативному закріпленні процедури
девальвації. Він вважав, що зменшення кількості паперових грошей
необхідно здійснювати не за рахунок великих позик, а шляхом заощадження,
відчуження державного майна у приватну власність встановлення нових
податків.
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Найвище керівне начало фінансового управління Є.Ф. Канкріна
полягає у наступному: „воно повинно уникати крайнощів і якомога далі
триматись від чотирьох „апокаліптичних тварин” у фінансовій справі:
1) псування монети; 2) паперових грошей; 3) системи державних боргів;
4) надмірного

штучного

збільшення

торгівельних

капіталів.

Видатки

необхідно приводити у відповідність з власними природними доходами і
намагатись примножувати останні шляхом народного працелюбства, порядку
і хорошого управління”[21, с. 262].
Свої фінансові ідеї Є.Ф. Канкрін намагався реалізувати на практиці,
будучи призначеним на посаду міністра фінансів. Він намагався їх втілювати
в управління державними фінансами у міру можливостей, якщо тільки на
шляху не з’являлись нездолані перепони. З цього приводу Є.Ф. Канкрін
писав: „Не завжди міністр фінансів може слідувати своїм принципам. Він не
володар, а лише слуга як у монархічних, так і конституційних державах. Але
він ніколи не повинен сприяти тому, що суперечить справделивості. У
важливих справах він ніколи не повинен робити поступок проти власних
переконань, однак, якщо це йому буде наказано – він повинен чесно
виказувати наказ” [419, с. 194].
Для того, щоб у повній мірі оцінити величезну практичну значущість
фінансово-правових положень Є.Ф. Канкріна, що втілювались у його
конкретні дії на посту міністра фінансів, необхідно враховувати існуючу
складну фінансову ситуацію в державі, яка існувала на момент його
призначення. Зокрема, особливо катастрофічним було становище грошової
системи. Вже з 1786 року, основною функцією паперових грошей у
Російській імперії була фіскальна. Їх емісія стала основним джерелом
покриття постійно зростаючого дефіциту. У 1801 році асигнаційний рубль
коштував лише 60-65 мідних копійок, а у 1802 році обмін асигнацій навіть на
мідні гроші було остаточно зупинено. Державні видатки за 11 років виросли
більше, ніж у чотири рази. Бюджетний дефіцит доводилось покривати в
основному за рахунок внутрішніх позик у різних кредитних установах. У
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1814 – 1815 роках, коли асигнацій було випущено вже на 830 мільйонів
рублів, їх курс упав до найнижчого рівня – 20 копійок сріблом. Виникла
реальна загроза повного розладу грошової системи країни [323, с. 170-171]. У
зв’язку з цим, на посаді міністра фінансів Є.Ф. Канкріну необхідно було
вирішувати питання уніфікації і стабілізації національної грошової одиниці
та паралельно посилювати заходи щодо розвитку національної економіки.
Поряд із суто економічними і управлінськими заходами управління
державними фінансами Є.Ф. Канкрін використовував і неординарні рішення,
одним з яких було запровадження платини як валютного металу. У 1827 році
ними було запропоновано для поповнення державної казни, що постраждала
від наполеонівської війни, розпочати чеканку монети з платини, яка за
рідкістю і дороговизною не поступалась сріблу і золоту. Дана пропозиція
була схвалена і у 1828 році у Санкт-Петербурзі були відчеканені перші у світі
платинові монети. Їх обіг настільки розширився, що видобуток платини у
країні досягав до двох тон за сезон. Часткова заміна срібла і золота платиною
у якості валютного металу дозволила Російській імперії вийти з фінансової
кризи, викупити і вивести з обігу знецінені паперові асигнації.
Як підтверджують конкретні історичні дані, лінія на стримання
державних видатків, особливо у перше десятиліття міністерської діяльності
Є.Ф. Канкріна дала помітні результати. Їх загальний обсяг у 1833 році у
порівнянні з 1823 роком збільшився всього на 33 відсотки, військові витрати
зменшились. Вдалось стабілізувати бюджети міністерства іноземних справ,
міністерства внутрішніх справ, імператорського двору та інші. В той же час,
суттєво збільшились видатки на народну освіту, будівництво доріг, а також
на виплату державного боргу. Особливо характерною була динаміка
зростання доходної частини державного бюджету. За перше десятиріччя
зменшились подушні і інші прямі податки. Натомість удвічі збільшились
суми надходжень від сплати митних платежів, що не тільки спряло
зростанню доходної частини бюджету, але і стимулювало розвиток
вітчизняної промисловості [382, с. 17-25].
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Головним результатом своєї діяльності на посаді міністра фінансів
Є.Ф. Канкрін вважав успішно здійснену грошову реформу, якою було
встановлено срібний металізм. Задля досягнення даної мети, міністром було
розроблено цілий комплекс заходів, які реалізовувались поетапно. Щоправда,
певні труднощі у реалізації всіх запланованих заходів виникли у зв’язку з
війною із Туреччиною у 1828 – 1829 роках та повстанням у Польщі у 1831
році. За словами Є.Ф. Канкріна, найважливіша подія у його житті сталася 1
липня 1839 року, коли було опубліковано маніфест „Про устрій грошової
системи”, яким передбачався перехід на металічний грошовий обіг. Саме
1839 рік прийнято вважати роком початку грошової реформи Є.Ф. Канкріна.
Срібний рубль проголошувався базовою монетною одиницею і був
встановлений його твердий курс по відношенню до асигнацій. Нова грошова
система стабільно функціонувала більше десяти років. При цьому, держава
поступово вилучала з обігу піддані девальвації асигнації і переходила до
використання єдиного срібного рубля. Як писав О. Гурьев, це означало лише
одне, – що фінансова система держави оздоровлена і стабільна [252, с. 75].
Будучи за своєю природою консерватором і не бажаючи порушувати
вже встановлений соціально-економічний лад в житті Російської імперії,
Є.Ф. Канкрін виступав проти окремих технічних і економічних нововведень.
Зокрема, загальновідомим є скептичне та навіть негативне його ставлення до
залізничного транспорту, пошти і телеграфу тощо. Особливо негативно
міністр ставився до існування приватних комерційних банків, оскільки
вважав, що ріст штучних капіталів може нанести непоправної шкоди
населенню, а фінансова стабільність є виключно результатом діяльності
чесних і компетентних людей. Красномовним є той факт, що за 21 рік
займання посади міністра фінансів Є.Ф. Канкріна, у Російській імперії не
було створено жодного комерційного банку. Про вплив фінансово-правових
поглядів Є.Ф. Канкріна на сучасну йому науку і практику свідчить також той
факт, що саме його запросили у якості викладача майбутнього імператора
Олександра ІІ. З 1838 року спадкоємцю російського престолу Єгор
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Францович читав лекції з фінансової науки.
Звертаючись з проханням про звільнення з посади міністра фінансів 12
березня 1843 року, Є.Ф. Канкрін подав Миколі І результати власної
діяльності в доповіді „Огляд найбільш примітних дій у фінансові частина
протягом 20 останніх років”. Вона була опублікована лише через двадцять
два роки з певними скороченнями у «Збірнику відомостей та матеріалів
Міністерства фінансів». У даній доповіді, підсумовуючи власні здобутки,
міністр у спадок формулює ключові настанови для своїх послідовників:
„Добробут кожного зокрема, а не примноження загального державного
доходу повинно стати головним завданням управління. Нерозумно вимагати
від платників податків понад міру і в будь-який спосіб стягувати з них
нестачу. Не можна дивитись на недоїмку по сплаті податків, як на
безумовний борг державі, оскільки, наполягаючи на їх надходженні, уряд
знижує капітал, необхідний для ведення господарства” [329, с. 82]. Свій
„Огляд…” Є.Ф. Канкрін завершує наступними рядками: „вищевикладене
може слугувати для безпристрасного читача матеріалом для роздумів, чи
можна докоряти міністра фінансів, нібито віч-на-віч, що протягом 20 років
нічого не робив або діяв безсистемно. Совість міністра фінансів спокійна і
він насмілюється думати, що з поміж великої кількості марних чи
малозначущих справ і формальностей в управлінні, він не «упустив
можливості зробити, скільки міг, істотно корисного» [107, с. 232].
Перебуваючи у відставці, яку він отримав у зв’язку з різким
погіршенням стану здоров’я, у 1845 році Є.Ф. Канкрін написав свою останню
працю: „Економіка людського суспільства і фінансова наука одного бувшого
міністра фінансів”. Даний твір, як і інші його роботи був написаний
німецькою мовою, і в подальшому був перекладений на російську мову та
неодноразово перевиданий у Росії [330]. Власне, фінансово-правовим
питанням була присвячена третя частина його книги, у якій розглядалися
практично всі складові тогочасної фінансової науки, а саме державні доходи
ти видатки, державний борг, фінансове управління та фінансовий контроль,
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організація касової системи. Слід відзначити, що як вказав у передмові
Є.Ф. Канкрін, дана книга не була науковою працею. За його словами,
основною метою ї написання було бажання відтворити із власного дзеркала
життя те, що стало йому зрозумілим в основах даної науки і те, що, на його
думку, необхідно було ввести в її предмет, для того, щоб наблизити її до
більшої гармонії з практичним життя. При цьому, як продовжував автор, він
не переймався, чи узгоджуються його висновки із сучасними йому
науковими положеннями, чи різняться від них [330, с. XVII].
Як вважав Є.Ф. Канкрін, походження фінансів і права очевидне: вони
виникли в силу необхідності обкладання повинностями громадян держави. На
його думку, фінанси – це велике зло, що тяжіє над суспільством. Однак, вони є
такими не за своєю природою, а у зв’язку з їх недосконалістю, що ускладнює
вільний рух суспільства. В цілому ж, фінанси у Є.Ф. Канкріна асоціювались із
суспільною касою, зі „суспільним сундуком”, як він писав [19].
Головним

правилом

функціонування

фінансової

системи

на

переконання Є.Ф. Канкріна є дотримання розумної міри при встановленні
розміру доходів і видатків. Автор підкреслював важливість запровадження
єдиних уніфікованих правил для урегулювання сплати податків, зазначаючи,
що сформульовані ним положення у книзі 1823 року не тільки витримали
перевірку часом, а й залишаються визначальними для вироблення основ
фінансової

політики

держави

у

майбутньому.

При

цьому,

умови

встановлення податків Є.Ф. Канкріна, можна звести до однієї, на нашу
думку, головної з них, а саме: податок не може бути надмірно високим [330,
с. 228-232].
Вплив наукової творчості Є.Ф. Канкріна на сучасну йому економічну
та фінансово-правову думку, як і значення у подальшому становленні науки
фінансового права, важко переоцінити. Аналізуючи наукову та управлінську
діяльність цього видатного державного діяча та непересічної особистості, а
також визначаючи його внесок у розвиток науки фінансового права,
вважаємо, що найточніше можна охарактеризувати цю постать словами,
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написаними у передмові до його останньої книги, перевиданої майже через
п’ятдесять років після його смерті: «Все, що створює творча рука генія,
носить на собі відбиток особливої життєдайності. Давно вже немає Графа
Канкріна, а завдяки створеній ним фінансовій машині держава досягла
благоденства і гігантськими кроками просувається у напрямку багатства і
могутності… Симптоматична властивість генія, це його творчість, яка не
уникає швидко, з його смертю, а продовжує довго жити серед нащадків»
[330, с. IV].
Яскраву сторінку в історію становлення вітчизняної фінансовоправової думки вписав Юлій Андрійович Гагемейстер – вчений-фінансист,
член-кореспондент

Імператорської

академії

наук,

сенатор,

директор

Особливої канцелярії кредитної частини Міністерства фінансів в період
1847–1858 років. В даній постаті дивовижним чином переплелись якості
видатного державника, громадського діяча та непересічного вченого. Будучи
удостоєним рангу таємного радника (світського генерал-лейтенанта) та статссекретаря, Ю.А. Гагемейстер приймав активну участь у реформах 1860-х
років. Зокрема, він був членом Державної комісії з реформування банків, а за
підготовку пакету документів щодо здійснення селянської реформи 1861
року був нагороджений спеціальною відзнакою – золотою медаллю. При
цьому, його перу належать наукові твори, які, за образним висловом М.В.
Лушнікової та А.М. Лушнікова, були для Російської імперії «піонерськими
дослідженнями» у сфері теорії бюджету, оподаткування, грошового обігу та
кредиту тощо [439, с. 123].
Загальне визнання та схвалення у наукових колах Ю.А. Гагемейстеру
принесла вже його перша наукова праця – «Розыскания о финансах древней
России», що була опублікована у 1833 році [193]. Вона стала першим в
Російській імперії спеціальним науковим дослідженням історії фінансів і
була нагороджена Демидівською премією – самою почесною неурядовою
нагородою Росії, що присуджувалась Імператорською академією наук. Дана
праця

складається з трьох розділів, у яких автор запропонував власну

172

періодизацію становлення системи фінансів у так звані «стародавні часи»
російської державності, а саме: період до 988 року; період до 1236 року та
період до 1462 року. Показово, що характеризуючи становлення системи
фінансів, Ю.А. Гагемейстер зосередив свою увагу переважно на питаннях
еволюції оподаткування та на дослідженні проблеми застосування окремих
фіскальних інструментів держави на різних етапах її розвитку. Такий підхід
фактично був продовженням наукової традиції кінця XVIII – початку ХІХ ст., в
рамках якої дослідження системи фінансів держави здійснювалось переважно
шляхом вивчення системи податків та інших доходів державної казни.
Відправною точкою у дослідженні Ю.А. Гагемейстером еволюції
оподаткування, було визначення ним основного принципу існування
податків, його «начала». Дане начало вчений сформулював наступним
чином: «Самим привабливим для людини станом є стан спокою. Тому,
землероб, який не бажає розлучатися з власним двором, буде радий
пожертвувати частину власного прибутку, щоб спокійно насолоджуватись
іншою його частиною, що в нього залишилась» [193, с. 1-2]. У зв’язку з цим,
як продовжував свою думку автор, існування податку (податі) можливе за
двох обов’язкових передумов: приватної власності та винагороди з боку
держави за сплачену суму. При цьому, змістом винагороди він розумів
«благу діяльність» уряду на користь підданих платників [193, с. 3].
На таких позиціях Ю.А. Гагемейстер стояв і в подальшій своїй
науковій діяльності, що знайшло своє вираження у праці «Про теорію
податків, яка застосовується в державному господарстві», написаній у 1852
році [192, с. 118]. У цьому творі, на основі глибокого порівняльно-правового
аналізу систем оподаткування провідних європейських держав, вчений
запропонував власну класифікацію податків та інших обов’язкових платежів,
які він розподілив на сім груп, а саме: 1) особисті податки (подушна подать,
по доходний податок, збір з торговців та промисловців тощо); 2) майнові
податки (земельний податок, інші податки і збори з нерухомого майна,
зокрема, цікавою є думка автора віднести до даної категорії також податки на
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предмети розкоші та збори за споживання окремих продуктів, таких як
цукор, сіль, тютюн та алкогольні напої; 3) податки та збори з капіталів; 4)
збори за надання державних послуг; 5) непередбачувані збори; 6) податі з
сибірських золоторудних промисловців; 7) мирські та земські збори тощо
[192, с. 103].
Здійснюючи власну класифікацію податків і зборів, Ю.А. Гагемейстер
детально розкрив існуючі переваги та недоліки кожного з описаних видів,
охарактеризував особливості їх стягнення, а також значення в податковій
системі європейських країн та Російської імперії, з врахуванням існуючих
соціально-економічних умов. На основі такої характеристики, вчений зробив
висновок, що тільки один податок у найбільш повній мірі відповідає головній
умові теорії оподаткування, якою є забезпечення надходження платежу та
дешевизна його стягнення з одного боку та забезпечення інтересів його
платників з іншого, – це податок на грошові капітали ввірені уряду [192, с. 106].
Вінцем даної праці, її ключовим підсумком, стало проголошення
Ю.А. Гагемейстером основного принципу оподаткування – принципу
стабільності податкової системи. Даний принцип був сформульований
автором

наступним

чином:

«Часто

перевага

віддається

не

зовсім

задовільному, але старому податку, до якого вже звик народ, ніж новому,
можливо, більш вірному, оскільки платники вже внесли його у власний
кошторис і заробітна платня та ціна товару вже встановлені у співрозмірності
з

ним.

Натомість,

при

запровадженні

нового

податку

обов’язково

відбувається коливання цін та подальше їх підвищення» [192, с. 118].
Непересічну роль у становленні науки фінансового права відіграли й
інші наукові твори Ю.А. Гагемейстера. Зокрема, він є автором одних з
перших в історії вітчизняної фінансово-правової думки праць з проблем
правового регулювання грошового обігу та кредиту [190; 191; 188], митнотарифного регулювання [189], бюджетно-кошторисного регулювання [191],
правового режиму залізниць [192] тощо. Вагомим є внесок вченого і на
становлення статистичної науки. Так, його перу належить фундаментальна
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праця – «Статистичний огляд Сибіру (в 3-х томах)» [194], опублікування якої
стало знаменною подією в історії вітчизняної статистики ХІХ ст.
Таким чином, характеризуючи наукову діяльність видатних державних
діячів, вчених та непересічних особистостей, таких як М.М. Сперанський,
М.А. Балудянський, М.С. Мордвинов, Є.Ф. Канкрін, Ю.А. Гагемейстер та
інших, слід відзначити, що сформульовані ними глибокі теоретичні
положення стали визначальними для подальшого розвитку фінансової та
фінансово-правової науки ХІХ ст. Означені постаті не просто заслуговують
окремого місця на сторінках історії науки фінансового права – їх теоретичний
доробок має вагому наукову та практичну значимість і в наш час.

2.4. Запровадження фінансового права як навчальної дисципліни в системі
юридичної освіти у першій половині ХІХ ст.
У зв’язку з існуючими в сучасній фінансово-правовій науці відмінними
концептуальними підходами до розуміння структури навчальної дисципліни
фінансового права, її змісту та специфіки викладання у вищих юридичних
навчальних закладах, набуває важливого значення вивчення досвіду
становлення та організації викладання даного курсу в системі вищої
юридичної освіти на початку ХІХ ст. Адже саме в цей період відбулося
запровадження фінансового права як навчальної дисципліни у вітчизняних
університетах, що призвело до досягнення значних результатів як у
підготовці юристів-теоретиків, так і в забезпеченні апарату державного
фінансового управління кваліфікованими фахівцями. Вивчення досвіду
організації викладання фінансового права в системі вищої юридичної освіти
на початку ХІХ ст. набуває важливого значення для побудови сучасної
системи підготовки кваліфікованих юристів в умовах розвитку ринкових
фінансово-правових відносин.
Дослідження даного питання зумовлює потребу вивчення суспільнополітичних та структурно-організаційних передумов викладання навчального

175

курсу фінансового права в системі вищої освіти. Адже запровадження даної
навчальної дисципліни нерозривно пов’язане з процесом започаткування
перших університетів на території українських земель та становленням
системи вищої юридичної освіти в цілому. Так, на українських землях, що
входили до складу Російської імперії, перша половина ХІХ століття
ознаменувалась процесами становлення системи центральних та місцевих
органів управління фінансами, що було зумовлено гострою потребою
розв’язання складних фінансових проблем, таких як постійне зростання
бюджетного

дефіциту,

ріст

державного

боргу,

виплата

зовнішніх

заборгованостей тощо. Масштабність і складність завдань, які необхідно
було вирішувати у сфері фінансового управління держави, потребували
великої

кількості

освічених

та

професійно

підготовлених

кадрових

працівників, здатних брати участь у реалізації програм і цілей фінансової
політики держави. Однак, у центральних та особливо – у місцевих органах
управління такі кадрові працівники були практично відсутні. Це було
пов’язано з тим, що освітнього цензу для займання тієї чи іншої посади у
апараті управління не існувало, оскільки загальноприйнятим було правило,
що державні службовці зобов’язані набувати практичних знань у рамках
професійного росту, відповідно до «Табеля про ранги». Розлад грошової
системи, зростання емісії асигнацій, що набули особливо гострих форм на
межі ХVIII-ХІХ століть, примусили уряд звернути увагу на проблему
спеціальної фінансової освіти.
Одним з авторів ідеї встановлення освітнього цензу для державних
діячів Російської імперії вважається М.М. Сперанський. Він зазначав, що
державні службовці повинні підтверджувати власну відповідність займаній
посаді на спеціальних іспитах, оскільки фінансове управління часто може
знаходиться в руках людей, які: «…або абсолютно нінащо не здатні, або не
можуть піднятися вище власного досвіду, набутого на практиці» [516, с. 195;
667, с. 450-451].
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На існуючій потребі держави у спеціально підготовлених кадрах
наголошував також у власних доповідних записках імператору міністр
народної освіти О.К. Разумовський. Вказані пропозиції були схвалені на
найвищому державному рівні і у 1809 році імператор Олександр І підписав
Указ, яким суттєво ускладнювалось просування по державній службі без
відповідної освіти [195, с. 8].
На підставі іменного маніфесту 1811 року міністерство фінансів
Російської імперії оголошувалось вищим виконавчим органом зі здійснення
фінансової і грошово-кредитної політики. Одним з головних напрямків його
діяльності

був

пошук

способів

поповнення

державної

казни

для

врівноваження бюджету, так як за рахунок одних лише податків як основного
джерела доходів держави даного результату досягти було неможливо. Іншим,
не менш істотнім завданням, було оздоровлення грошової системи держави,
шляхом її стабілізації на основі срібного монометалізму. З даною метою
реалізовувалась політика укріплення системи державних кредитних установ.
Для вирішення вказаних завдань, у двадцяті-сорокові роки ХІХ ст. міністри
фінансів Д.О. Гурьєв та Є.Ф. Канкрін ставили питання про взаємозв’язок
розвитку фінансового господарства і політики у сфері юридичної освіти. Для
забезпечення

існуючих

потреб,

підготовка

державних

службовців

фінансового профілю здійснювалась у рамках університетської системи
освіти,

яка

характеризувалась

значною

комплексністю

і

шириною

викладання. Ініціатором формування університетської системи виступила
сама держава, яка була зацікавлена у створенні окремого соціального
прошарку освічених державних службовців, а також у існуванні достатньої
кількості вітчизняних університетських викладачів.
Згідно з впроваджуваною Олександром І освітньою реформою 24 січня
1803 р. були затверджені “Попередні правила народної просвіти”, якими
планувалося відкриття університетів у Петербурзі, Вільно, Казані й Харкові.
Передбачалося, що в цих закладах будуть акумулюватися передові
досягнення західноєвропейської науки. У 1804 році було затверджено

177

перший університетський статут, норми якого поширювались на існуючі в
Росії два університети – Московський (створений у 1755 році) і Дерптський
(1802 р.). Даний статут вважався відносно ліберальним, так як закріплював
основи

самоврядування

в

університетах.

Зокрема,

він

передбачав

функціонування університетської і факультетської рад, встановлював право
вибору професорів, деканів, проректорів та ректорів [646, с. 81].
Історично першим та основним джерелом розвитку науки фінансового
права на українських землях був Харківський університет. Заснований у 1804
році, даний заклад, за висловом І.С. Коропецького, був першим модерним
університетом в Україні, що за рівнем викладання фінансових дисциплін
стояв на одному щаблі з передовими закладами Європи [373, с. 23].
Відкриття у 1804 р. Харківського університету безпосередньо пов’язане з
ім’ям відомого представника місцевого дворянства Василя Назаровича
Каразіна (1773-1842), який у ті роки служив у Міністерстві народної освіти
секретарем головного управління училищ. В.Н. Каразін, який за власною
природою був широко освіченою людиною, прагнув розповсюджувати
просвіту та ліберальні реформи, що, на його думку, повинно було
благотворно вплинути на процвітання улюбленого краю. Зокрема, він писав:
«Блаженний вже стократно, якщо випадок поставив мене у можливість
робити найменше добро любій моїй Україні! Так я смію думати, що губернія
наша призначена розлити навкруг себе почуття вишуканості та освіченості”»
[509, с. 51]. Як відзначив В.С. Іконников, саме завдяки власній енергії та
рішучості В.Н. Каразін зміг не тільки переконати вищих державних
чиновників та імператора Олександра І, що відкриття університету стане
міцним стимулом для політико-економічного і культурного розвитку міста та
зміцнення економіки Півдня України взагалі, а й виступити ініціатором
громадських пожертвувань [312, с. 535].
Згідно зі Статутом 1804 р. встановлювалось особливе становище
університетів щодо інших навчальних закладів в окрузі, таких як гімназії,
повітові і приходські училища. Відповідно до “Попередніх правил народної

178

освіти” територія Російської імперії була поділена на 6 учбових округів,
адміністративними центрами яких стали університети. Для здійснення
адміністративної функції при них створювалися так звані училищні комітети,
які складалися з шести професорів під головуванням ректора [665, с. 26].
Харківський університет був освітнім і науковим центром дуже великого за
географічним розміщенням учбового округу, до якого входило 11 губерній
(Слобідсько-Українська, Полтавська, Чернігівська, Курська, Орловська,
Воронезька,

Астраханська,

Катеринославська,

Київська,

Таврійська,

Херсонська) та сім областей (Кавказька, Бессарабська, Грузія, Імеретія,
Мінгрелія, Земля Війська Донського, Земля Війська Чорноморського) [766, с.
10]. Протягом періоду 1804-1835 рр. розвитку університету межі Харківського
учбового округу декілька разів змінювалися. Так, постановою Міністерства
освіти за № 177 від 14 грудня 1832 р. був створений Київський учбовий округ,
до якого відійшли Київська, Чернігівська, Волинська й Подільська губернії.
Постановою за № 200 від 30 травня 1833 р. до Харківського округу були
приєднані училища Тамбовської і Орловської губерній, тоді як навчальні
заклади Астраханської губернії відійшли до Казанського, а Катеринославської
губернії – до Одеського учбових округів [195, с. 8].
В рамках реформи, університетським статутом 1804 року було
запроваджено ряд нових інструментів регулювання освітньої політики у
вищих закладах освіти. Зокрема, суттєвим важелем управління було
включення університетів до загальної системи чиновницької ієрархії. Згідно з
її положеннями, визначеними в “Табелі про ранги”, викладачі та студенти
належали до категорії державних управлінців. Студенти перебували в 14-му
класі державної служби; кандидати – в 12-му; магістри – у 8-му. Ординарні
професори належали до 7-го класу, тобто перебували в чині надвірних
радників або підполковників, а ректор належав до 5-го класу [839, с. 31].
Таким чином, поділ викладачів та вихованців закладів освіти на чини
відповідав основному призначенню створених на початку ХІХ ст.
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університетів – викладанню наук та підготовці студентів до вступу на
державну службу.
Для Харківського, як і для інших університетів Російської імперії,
Статут 1804 р. затвердив чотири факультети, котрі спочатку називалися
відділеннями: відділення моральних та політичних наук (з прийняттям
нового університетського Статуту 1835 р. воно було перейменовано на
юридичний факультет); фізичних та математичних наук; лікувальних або
медичних наук; словесних наук. Спрямування навчання на відділенні
моральних та політичних наук відображалося, перш за все, у складі його
кафедр і дисциплін, які вивчалися. Згідно зі Статутом до відділення в цей
період належало 7 кафедр: богослов’я догматичного та моралістичного;
тлумачення священного писання та церковної історії; споглядальної та
практичної філософії; права природного, політичного й народного; прав
цивільного та кримінального судочинства в Російській імперії; прав
найзначніших стародавніх і нинішніх народів; дипломатики та політичної
економії [219, с. 345].
Перелік кафедр визначав головні складові освіти на відділенні
моральних та політичних наук, якими були богословська, філософська,
юридична та економічна. Зміст освіти юристів у Російській імперії цього
періоду розглядався різними дослідниками, і залежно від ракурсів їх пошуків
наголошувався пріоритет того чи іншого компоненту. Так, М.К.Нелідов із
заснуванням відділень моральних та політичних наук у Російській імперії
пов’язує

передусім

започаткування

політичної

освіти

[478,

с.

71].

Д.І.Каченовський головною наукою державознавства називав етику або
моральну філософію [256, с. 566].
Суто юридична частина освіти відділення моральних та політичних
наук у Харківському університеті зосереджувалась на кафедрі цивільного й
кримінального судочинства. На даній кафедрі читалися такі навчальні
дисципліни, як історія руського права, сучасне державне, цивільне й
кримінальне російське право [839, с. 8]. Важливе місце у формуванні
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спеціальної юридичної освіти Харківського університету відігравала також
кафедра прав найзначніших стародавніх і сучасних народів. Взірцем
законодавчої мудрості й злагодженості системи вважалося римське право,
яке разом зі своєю історією і склало основу викладання на кафедрі. З точки
зору тодішнього розвитку правознавства перевага віддавалася європейській
політичній історії та законодавствам. Важливим напрямком діяльності
кафедри стала узагальнена обробка законодавчого досвіду, що втілилося в
курсах

державного

загального

права,

загального

публічного

права,

загального кримінального права, енциклопедії і методології [839, с. 9].
Фінансово-правова

проблематика

була

предметом

навчальних

дисциплін, що викладалися на кафедрі дипломатики та політичної економії.
Зокрема, на даній кафедрі викладалися такі навчальні курси, як вступ до
політико-камеральних наук, державне загальне право, політична економія,
наука про фінанси та природне право, політична арифметика, дипломатика.
Провідну роль у становленні фінансового права як окремої навчальної
дисципліни відіграв професор кафедри дипломатики та політичної економії
Харківського університету Л.І. Якоб. Він одним з перших у вітчизняній
фінансовій науці зробив спробу виокремити юридичну складову в
економічних навчальних дисциплінах. Так, предметом науки про державне
господарство вчений називав фінансове право, а науки поліцейського права –
економічне законодавство. Саме проф. Л.Г. Якобу належить розробка
навчального курсу фінансового права, який він читав у Харківському
університеті в рамках комплексної камеральної науки [839, с. 276].
Однією з найбільш нагальних проблем розвитку університетської
освіти початку ХІХ ст. в Російській імперії, була нестача у професорськовикладацькому складі. Зовнішня і внутрішня організація юридичної освіти
зумовлювалася прагненням царського уряду перенести до університетів
імперії багатий досвід західноєвропейської науки. Тому питання формування
змісту освіти на відділенні моральних та політичних наук Харківського
університету було тісно пов’язаним із проблемою залучення викладачів, які
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могли б втілювати ці наміри в життя. Статут 1804 р. затвердив 7
професорських посад для відділення моральних та політичних наук
відповідно до його семи кафедр. Але тривалий час деякі кафедри залишалися
незаміщеними. Найбільш характерно скрутність ситуації з наповненістю
професорсько-викладацького складу у Харківському університеті відображає
той історичний факт, що протягом перших двох років діяльності відділення
тут працювало лише 4 викладачі, з яких один представляв вітчизняну науку,
а три були іноземцями [839, с. 11].
Вагома роль у формуванні якісного професорсько-викладацького
складу

Харківського

університету

належала

першому

попечителю

Харківського учбового округу графу Северину Осиповичу Потоцькому [61, с.
24]. Як зазначив Карл Фойгт (ректор Харківського університету у 1853-1859
рр.), для забезпечення викладання С.О. Потоцький запрошував до
Харківського університету осіб, “відомих своєю вченістю та обдарованістю,
частково російських, частково іноземців” [760, с. 2-3]. Завдяки зусиллям С.О.
Потоцького з перших років діяльності університету в ньому працювали такі
відомі в Європі вчені, як рекомендований Й.Гете та Ф.Шіллером професор
Й.Шад – викладач логіки, метафізики й філософії; Б.Рейт – викладач історії,
статистики, природного, державного та народного права; І. Гамперле –
викладач політики та інші. Викладачами науки про фінанси, фінансового
права та фінансового законодавства були Й.Ланг та Л.І. Якоб.
Дослідники історії становлення вітчизняної системи вищої освіти
зазначають, що притік західноєвропейських вчених був зумовлений
насамперед наполеонівськими війнами в Європі, насамперед – у Німеччині.
Також відбувалося переселення вчених зі слов’янських країн, переважно
через політичні та національні переслідування. Однак, відзначимо, що поряд
з політичними чинниками, не менш важливу роль відіграли і фінансові
заохочення. Для залучення до університетів іноземних викладачів їм
призначалися солідні фінансові і соціальні пільги та переваги, а також
широкі можливості реалізувати себе у науковому плані. Один з перших
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професорів Харківського університету К.Роммель у своїх спогадах таким
чином передає сприйняття російської дійсності початку ХІХ ст., яку він
називав “квітучою добою”, та розкриває причини переїзду на роботу до
Російської імперії: “Спрага діяльності вабила мене до країни, де я, в розквіті
років, вільний, як птах, повний здоров’я й сил, міг кинути кілька зернин
науки” [623, с. 32].
Із завершенням наполеонівської війни ставлення у Росії до іноземної
науки кардинально змінилося. На університети Російської імперії був
перенесений погляд реакціонерів, які вбачали в університетах розсадники
революційного духу [458, с. 790]. Багато позитивних явищ у розвитку освіти і
науки взагалі і особливо, – в юриспруденції звела нанівець політична реакція
уряду, з якою пов’язують кінець епохи “золотого віку” університетів.
Наступні два десятиліття розвитку університетів Російської імперії (18151835 рр.) відомі в історії як період їх занепаду [646, с. 81].
Повстання декабристів 1825 року стало великим потрясінням для
всього суспільства, яке сколихнуло базові основи суспільного ладу
Російської імперії, не оминувши й університети. Атмосфера та державна
політика у сфері університетської освіти суттєво змінилась. З одного боку,
новий імператор Микола І рішуче покінчив з «містицизмом останніх років
олександрівського царювання» [312, с. 493], полегшив становище науки,
однак з іншого, посилились підозри щодо благонадійності окремих
університетів. Так, у 1832-1833 роках як неблагонадійні були закриті
Віленський університет та Кременецький ліцей, на базі яких було створено
Київський

університет

св.

Володимира.

Урочистий

акт

відкриття

Університету св. Володимира відбувся 15 липня 1834 р. (за старим стилем), і
з 28 серпня 1834 року (за старим стилем) розпочалися заняття [325, с. 20-22].
З липня 1842 р. почали діяти новий статут і штатний розпис Київського
університету. Вони враховували багато положень статуту 1835 р., спільних
для всіх імперських університетів, але разом з тим у значній частині
параграфів статут містив спеціальні постанови саме для даного закладу.
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Спільним було все те, що стосувалось засідань ради і правління, ведення
справ, читання лекцій та проведення іспитів. Решта пунктів статуту
відрізнялись.

Як

зазначав

М.Ф. Володимирський-Буданов,

відомий

український

"Київський

вчений

університет

професор
нарівні

з

Дерптським вважається на особливому становищі. ...Допускаючи свободу,
засвоєну в німецьких університетах в навчальній частині, статут у всьому, що
стосується управління, не дає і тієї частини прав університету св.
Володимира, яка була надана іншим російським університетам за статутом
1835 р. Цей подвійний підхід пронизав потім всі подальші 20 років життя
Університету до 1863 року" [154, с. 308]. Важливим нововведенням став
інститут

підготовки

професорства

–

так

звана

доцентура,

якої

у

загальноімперському статуті російських університетів не було. Саме в
даному університеті, також вперше у Російській імперії, 6 квітня, 1844 р.
з'явилося положення про вчений ступінь.
У жовтні 1842 р. Міністерство народної освіти затвердило розклад
університетських кафедр згідно з новим статутом. Передбачалися 37 кафедр,
26 з яких мали очолити ординарні професори, а решту - екстраординарні, при
цьому на всі 37 кафедр виділили лише вісім ставок ад'юнктів. Вперше в
Університеті св. Володимира виникає кафедра політичної економії та
статистики, яка забезпечує викладання циклу навчальних дисциплін,
присвячених фінансово-правовій проблематиці [318, с. 402].
Слід відзначити, що хоч дана кафедра і була створена у 1842 році, на
протязі тривалого часу вона фактично не функціонувала, оскільки залишалася
вакантною. Такий стан справ можна пояснити насамперед існуючою в той
період відсутністю викладачів, які були б достойні університетської кафедри і
мали б на те формальне право. Як зазначають дослідники, в такому становищі
перебувала в університеті не лише кафедра політичної економії та
статистики, а й багато інших. У зв'язку з цим Рада університету в 1843 р.
вирішила оголосити конкурс на заміщення вакантних кафедр.
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На нашу думку, особливий інтерес становлять умови цього конкурсу і
вимоги до бажаючих очолити кафедру політичної економії та статистики, які
полягали у наступному: «1. Претендент на кафедру політичної" економії та
статистики повинен написати твір, в якому, а) викласти історію політичної
економії як науки, тобто показати її виникнення і поступове утворення до
нашого часу, з критичною оцінкою різних поглядів; б) викласти ті головні
начала політичної економії, яких дотримується автор, і в) прикласти ті начала
до Російської держави. Твір повинен бути представлений у Раду
Університету св. Володимира не пізніше 1 березня 1844 р. 2. Ніхто не може
бути ординарним чи екстраординарним професором по вказаній кафедрі в
Університеті св. Володимира, не маючи ступеня доктора по 1-му відділенню
філософського факультету. 3. Ординарні професори Університету св.
Володимира перебувають у VII, а екстраординарні у VIII класі державної
служби [154, с. 41]. Однак, оголошений конкурс не приніс ніяких результатів
і кафедра залишалась вакантною.
У зв’язку з цим, університет був змушений вдатись до нового і
незвичного на той час методу, звернувшись із закликом до інших імперських
університетів – Казанського, Московського, Петербурзького, Дерптського,
Харківського, щоб вони допомогли кадрами або хоча б рекомендували гідних
кандидатів

у

професори

за

вакантними

кафедрами

Університету

св. Володимира. Але й ця спроба виявилася невдалою, оскільки в інших
університетах

ситуація

з

кадровим

забезпеченням

професорсько-

викладацького складу була не набагато кращою. Зрештою, Рада університету
подала доповідну записку міністру народної освіти, для яких саме кафедр і з
яких предметів необхідно підготувати професуру, з проханням вирішити
питання

відправки

молодих

вчених

у

закордонне

відрядження

до

європейських університетів. Такий спосіб залучення до університету
молодих талановитих кадрів виявився найбільш дієвим, оскільки з п'яти
кандидатів, направлених у 1843 р. за кордон, вже у 1846 р. університет
одержав високоосвічених викладачів, які в подальшому присвятили своє
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життя університету та науці. 7 листопада 1846 р. після повернення із
закордонного відрядження на посаду ад'юнкта кафедри політичної економії і
статистики Університету св. Володимира був призначений І.В. Вернадський.
Власне з цього періоду і розпочинається розвиток кафедри політичної
економії та статистики та вивчення фінансового права в Київському
університеті, що проходило у нерозривному зв’язку із загальним розвитком
вітчизняної університетської науки.
Характеризуючи становлення науки фінансового права та її викладання
на юридичних факультетах у першій половині ХІХ ст., необхідно наголосити
на трьох моментах: 1) не існувало єдиного підходу до найменування цієї
навчальної дисципліни. Як зазначав В. В. Безчеревних, у різні роки та у
різних навчальних планах і курсах зустрічались такі назви, як: „Закони про
державні повинності і фінансії”, „Основи фінансової науки”, „Теорія
фінансів”, „Основні начала фінансової науки”, „Фінансове право”, „Нариси
науки фінансового права” [91, с. 22]. 2) Викладання фінансового права
фактично являло собою виклад комплексної навчальної дисципліни, що
включала в себе елементи політекономії, камералістики, науки про фінанси,
економічної політики, поліцейського права і фінансового законодавства.
3) Структурно навчальна дисципліна фінансового права належала або до
камералістики,

або

читалася

викладачами

кафедри

дипломатики

і

політекономії. Зокрема, відповідно до Університетського статуту 1804 року,
в університетах створювались правові відділення на правах факультету, які
називались відділенням морально-політичних наук. На цих відділеннях
вивчення правових норм діяльності людини пов’язувалось із державою та її
функціями. У зв’язку із цим, лекційні курси, що читалися на цих відділеннях,
складалися із чотирьох груп навчальних предметів, а саме: богословських,
філософських, юридичних та політичних. Кафедра, предметом вивчення якої
стали зовнішньополітична, господарська та фінансова діяльність держави,
отримала назву кафедри дипломатики і політичної економії.
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Будучи

продуктом німецької

управлінської

науки

і

практики,

камералістика широко поширювалась західноєвропейськими вченнями
(переважно – німецькими) і в систему університетської освіти Російської
імперії. При цьому, таке перенесення мало природний характер і було
зумовлене

рядом

об’єктивних

причин.

Включення

камералістики

в

університетські навчальні курси в Росії, в якій історично сформувалось
величезне за обсягом і територіальним поширенням казенне господарство,
відповідало насамперед фінансовим інтересам держави. Основну частину
доходів до державного бюджету становили кошти, отримані від експлуатації
монетної регалії, винокуренної монополії, соляних промислів, гірничовидобувної справи, лісових угідь тощо. Для покращення управління цим
майном та отримання нових доходів необхідно було залучати в сферу
управління велику кількість освічених, фахово підготовлених чиновницьких
кадрів. Поряд із їх підготовкою, існувала й інша, не менш важлива мета
діяльності університетів – формування вітчизняного професорськоговикладацького корпусу для всіх галузей освітньої системи країни. Адже
створення нових університетів вимагало значної кількості викладачів для
заміщення вакантних кафедр [312, с. 163]. Запрошені у першій третині ХІХ
сторіччя німецькі вчені-камералісти, викладаючи вітчизняним студентам
курси економіки, фінансового і поліцейського права, сприяли створенню
корпусу вітчизняних викладачів. Тому, ми погоджуємось з твердженням
Каратаєва М.К. про те, що іноземні вчені внесли відчутний внесок у
становлення викладання камеральних і фінансових дисциплін у вітчизняній
університетській системі та у розвиток фінансової правової думки в цілому
[334, с.14-15].
Окрім камералістики, фінансово-правова проблематика викладалась
також в рамках навчального курсу політичної економії, та пізніше
відокремленої від неї „фанансії” – тобто науки про фінанси. Слід відзначити,
що на той час, коли дані дисципліни запроваджувались у якості обов’язкових
у вітчизняних університетах, їх формування як наукових дисциплін у
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західноєвропейських університетах вже набуло таких форм і вони являли
собою цілісну систему знань. Більше того, політична економія і наука про
фінанси мали спільну історію становлення – вони сформувались у результаті
поступового накопичення прийомів і методів вирішення завдань, що
виникали в ході розвитку різних аспектів фінансового і господарського життя
суспільства. На основі поєднання економічної і юридичної складової вони
досліджували фінансову діяльність держави та суспільства в умовах розвитку
капіталістичних відносин, що мали місце у країнах Європи.
Розвиток у країнах Західної Європи фінансово-економічних процесів та
ускладнення елементів державної фінансової діяльності вимагало постійного
удосконалення обліку, організації та управління державними фінансами.
Потреби практики зумовлювали необхідність теоретичних розробок і на їх
основі методик для вирішення все ширшого спектру фінансових завдань.
Дослідження виникаючих практичних питань, у свою чергу, породжувало
потребу в удосконаленні існуючих наукових концепцій та виробленні нових.
Таким чином, у західноєвропейській науці формування окремої галузі
фінансово-правових

знань

відбувалось

на

основі

циклічності

і

взаємозалежності теорії і практики.
В Російській імперії, не дивлячись на панування кріпосного ладу та
відсутність капіталістичних елементів у промисловості та фінансовокредитній сфері і розвиток фінансово-правової науки відбувався в руслі
європейської економічної думки насамперед завдяки постійному вкрапленню
в систему університетів іноземних викладачів. Виступи професорів на
університетських кафедрах нерідко набували широкого громадського
розголосу, ознайомлення на лекціях вітчизняних студентів з європейськими
науковими концепціями фінансів та, в першу чергу, з політичною економією
А. Сміта сприяли формуванню ліберальних течій у вітчизняних наукових,
управлінських інших інтелектуальних колах.
Одночасна поява у вітчизняній суспільствознавчій науці двох
напрямків камералістики і політичної економії призвела до прийняття
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статуту Академії наук у 1803 році. Зокрема, при його розгляді було висунуто
проект, який передбачав розвиток фінансово-правової навчальної дисципліни
в університетських курсах на основі камералістики. А авторами даного
проекту були німецькі вчені Н.І. Фус і В.Г. Баузе, що вивчали камералістику
на юридичному факультеті Лейпцизького університету і належали до
наукової течії Я.Ф. фон-Більфельда, яка мала великий авторитет у Європі та
Росії. Так, про вплив наукових поглядів Я.Ф. фон-Більфельда на науку та
державне управління в Російській імперії свідчить вже той факт, що його
книга «Політичні настанови» була однією з перших зарубіжних праць,
опублікованих в Росії [312, с. 198]. Будучи членами Комітету навчальних
закладів, Н.І. Фус та Ф.Г. Баузе запропонували розподіл навчальних
дисциплін, який використовувався переважно у німецьких університетах.
Відповідно до цього розподілу, теоретичні основи фінансів слід було
викладати в рамках політичної економії, а фінансове законодавство – у
рамках державознавчих наук – „опису становища держави” [334, с. 19].
На противагу законопроекту Комітету навчальних закладів, був
висунутий альтернативний проект статуту Академії наук, представлений її
президентом М.М. Новосільцевим, який в подальшому і був затвердженим.
Згідно з даним документом, серед найважливіший завдань, що стояли перед
Академією, були розвиток політичної економії та в її рамках фінансової
науки. Визначення політекономії та науки про фінанси в якості пріоритетних
сфер розвитку вітчизняної науки, безумовно відіграло визначальну роль у
становленні викладання фінансових та фінансово-правових дисциплін в
університетах Російської імперії. По перше, це призвело до встановлення
даних навчальних курсів, як обов’язкових у складі університетських курсів.
По-друге, вслід за цим, головне управління училищ міністерства народної
освіти Російської імперії ввело політичну економію у навчальні плани ліцеїв
та гімназій [833, с. 249-250].
Важливим фактором оптимізації викладання фінансового права як
навчальної дисципліни, а також розвитку фінансово-правової науки в цілому
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стало впровадження доступності до вивчення фінансового статистичного
матеріалу. У першій чверті ХІХ ст. органи державного управління розпочали
опубліковувати статистичні збірники, що ввійшли в історію під назвою
„таблична статистика” [634, с. 52-53]. Однією з найбільших розроблених
галузей статистики була саме фінансова [236, с. 3]. Її об’єктами були розписи
доходів і видатків державного бюджету, характеристика фінансових ресурсів
міст і інших населених пунктів, діяльність державних кредитних установ,
ощадних кас, випуск та обіг цінних паперів, а також грошовий обіг. При
цьому, державний бюджет Російської імперії залишався державною
таємницею до 60-х років ХІХ сторіччя [82, с. 245]. За точністю, систематичністю і повнотою даних фінансова статистика вважалась кращого серед інших
видів, що можна пояснити відомчими інтересами міністерства фінансів, а
також тим, що структурно і організаційно вся статистична діяльність в
Російській імперії, була зосереджена саме в даному державному відомстві.
Фінансова наука та наука фінансового права були структурно
відокремлені від політичної економії у самостійні навчальні дисципліни
лише в середині ХІХ сторіччя, що було зумовлено, насамперед високим
ступенем узагальнення ряду явищ і процесів у фінансовому господарстві
держави. Як відзначив К.С. Бельський, обидві навчальні дисципліни
зародилися з практичних потреб абсолютистських монархій Західної Європи,
що переживали етап формування. Функціонування держав, що знаходились у
суперництві між собою на міжнародній арені щодо домінування у Європі та
світі, супроводжувалось постійним зростанням державних витрат на
утримання армії, великого бюрократичного апарату та двору монарха [85, с.
40-41]. В рамках навчальних дисциплін проблеми фінансів і фінансового
права розглядалися виключно з державницьких позицій як проблеми
фінансового управління, тобто як необхідний елемент підтримки належного
фіскального режиму і фінансової безпеки держави. Такий підхід відповідав
особливостям суспільно-політичного ладу в Російській імперії у першій
половині ХІХ ст.

190

Необхідно також зауважити, що в Російській імперії, початку ХІХ ст.,
де у реальному господарському житті практичних передумов для розвитку
політичної економії не існувало, викладання даної дисципліни часто носило
абстрагований, узагальнений характер, що зустріло нерозуміння, а не рідко й
несприйняття як з боку студентства, так і з боку професорсько-викладацького
корпусу. Так, попечитель Московського університету А.А. Пісарєв відверто
виражав власну недовіру до політичної економіки і називаючи її „химерною
наукою” пропонував виключити із системи університетської освіти.
Посилаючись на те, що далеко не всі викладачі політичної економії були
вихідцями з благородних дворянських сімей, він стверджував, що не можна
довірити викладання науки тому, хто „… сам навряд чи що-небудь набуває,
а ще менше споживає і взагалі нічого не розподіляє” [833, с. 258]. Таке
ставлення до політичної спостерігалось і у Київському університеті
св. Володимира, чому є підтвердженням доповідь юридичного факультету
Київського університету св. Володимира від 9 лютого 1849 року про читання
студентам лекцій з політичної економії. Її суть полягала в тому, що у зв’язку
із дією „позитивного” законодавства викладачам юридичного факультету
слід розкривати студентам поняття про народне і державне багатство. Однак,
ці поняття залишаються „вченням дуже хитким і спірним у тій абстрактній
формі, якій їх подає політична економія” і мають тверду основу тільки тоді,
коли переносяться на дійсність і пояснюються началами, вираженими в
„позитивному” законодавстві. У зв’язку із цим, юридичні факультети просять
звільнити своїх студентів від слухання політичної економії як „туманної
дисципліни” і запровадити замість неї вивчення „позитивного” фінансового
права [154, с. 554]. Рада університету, а в подальшому і попечитель
навчального округу 27 липня 1849 року задовільнили прохання юридичного
факультету. Разом з тим, попечителем була висунута ідея створення в
Університеті св. Володимира камерального відділення. З огляду на це, Рада
університету 24 серпня 1849 року створила комітет, який розробив структуру
камерального відділення та план навчальних дисциплін, серед яких окремим
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самостійним навчальним курсом вводилось фінансове право [154, с. 555].
Однак реального втілення в життя цього плану так і не відбулось.
В цілому ж, характерною рисою викладання фінансового права, як і
інших юридичних наук у першій половині ХІХ ст. було, за словами
Є. О. Скріпільова, зведення їх суті до „законознавства”, тобто переказу
діючого законодавства Російської імперії. Теорія питання, історичне та
філософське

осмислення

викладу

законодавчих

актів

фактично

не

здійснювались [646, с. 82].
Основу професорсько-викладацького корпусу кафедр догматики і
політичної економії, а з 1835 року (з моменту прийняття другого
університетського статуту) кафедр політичної економії і статистики в
російських університетах першої половини ХІХ ст. становили професори,
запрошені з німецьких університетів, про що було сказано вище. Така
ситуація тривала до кінця 30-х років ХІХ ст., коли з’явилась достатня
кількість власних викладачів із цих навчальних предметів. У зв’язку із цим, у
науковій літературі радянського періоду набула поширення думка, що склад
професорів

на

морально-політичних

відділеннях

університетів

(в

подальшому – юридичних факультетах) за своїм змістом і теоретичною
наповненістю був дуже слабким [321, с. 111, 172]. Як відзначала радянська
дослідниця історії вищої освіти Насонкіна Л.І., більшість професорів
юридичних факультетів були типовими представниками „казенної науки”:
передові суспільно-політичні погляди і теорії для них були чужими і вони не
відзначались ні широтою наукового кругозору, ні лекторськими даними [474,
с. 69, 70]. З такою позицією не погоджується сучасний російський дослідник
університетської системи освіти Ф.О. Петров, вважаючи, що рівень
викладання на юридичному факультеті не можна оцінювати лише за
окремими одіозними фігурами [544, с. 108-109].
Абсолютно погоджуючись із Ф. О. Петровим, відзначимо, що в цей
історичний період на вказаних кафедрах працювали не просто вчені, що
заклали підвалини вітчизняної юридичної та економічної системи освіти, –
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вони ж були класиками, родоначальниками вітчизняної фінансової та
фінансово-правової науки. Зокрема, у період із початку до половини ХІХ ст.
у вітчизняних університетах викладали цикл фінансових дисциплін такі
вчені: у Московському університеті – професор природного права і політики
Х. А. Шльоцер – автор одного із перших у вітчизняній науці підручників із
фінансового

господарства

держави

[823];

Л. О. Цвєтаєв

–

професор

правознавства, що опублікував один із перших російськомовних навчальних
посібників із політекономії, в якому виводив фінансову науку зі сфери
камералістики, з одного боку, та зі сфери моральної філософії і політичної
економії А. Сміта – з іншого [803]; проф. М. С. Васильєв, з науковою і
педагогічною діяльністю якого

безпосередньо

пов’язане

формування

фінансової науки у Московському університеті у 20-х – 30-х роках ХІХ ст. У
Петербурзькому університеті з перших днів його заснування функціонувала
самостійна школа політичної економії і фінансів, засновником якої був
перший ректор університету М. А. Балудянський, який у статті „Зображення
господарських систем” вперше в історії вітчизняної економічної думки
застосував термін „політична економія” та розкрив його зміст [64]. Учнями
М. А. Балуднянського були О. П. Куніцин, М. Г. Глібов – в майбутньому
професори Петербурзького університету, викладачі політичної економії,
теорії фінансів, фінансового права, П. О. Плетньов – майбутній ректор
Петербурзького

університету,

а

також

академіки

К. І. Арсеньєв

та

К. Ф. Герман, які внесли визначальний внесок у розвиток вітчизняної теорії
фінансової статистики [562, с. 23]. У Казанському університеті фінансовоправові дисципліни викладалися проф. І. Я. Горловим – автором першого в
Російській імперії підручника з торії фінансів; І. Ф. Бжозовським –
викладачем фінансового права, конспект лекцій якого „Фінансове право, або
закони казенного управління в Росії”, був одним з перших навчальних
посібників з фінансового права у вітчизняній правовій науці [274, с. 31]. На
кафедрі політичної економії і статистики даного університету викладали такі
його випускники, а в майбутньому – професори і декани юридичного
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факультету, як І.К. Бабст, Є.Г. Осокін, Д.І. Мейєр та інші [286, с. 10, 13, 71]. У
Харківському університеті блок фінансових та фінансово-правових дисциплін
був представлений і окрім згадуваних вище Й. Ланга та Я.І. Якоба також
завідуючим кафедрою політичної економії та деканом юридичного факультету
Т.Ф. Степановим

[840,

с.

35],

а

також

вихованцями

університету

М.Т. Спаським, О.Г. Криворотовим, Г.С. Годеєнком. Протягом другої третини
ХІХ ст. курс фінансового права у Харківському університеті викладав
колишній студент Т.Ф. Степанова, М.І. Клобуцький [140, с. 254, 257].
Особливе місце у викладанні фінансово-правових дисциплін у першій
половині ХІХ ст. належало університету св. Володимира в м. Києві, на
юридичному факультеті якого функціонувала кафедра законів про фінанси. На
даній кафедрі читалися такі навчальні курси, як: закони про державні
повинності і фінанси, кредитне законодавство, вексельне законодавство та
інші. Викладачами даних курсів у різний період були Г.О. Цвєтков – завідувач
кафедрою законів про фінанси; О.В. Романович-Славатинський – вихованець
та майбутній професор Київського університету; М.Х. Бунге – професор та в
майбутньому міністр фінансів Російської імперії [318, с. 11, 21, 28].
Як випливає з поданого вище переліку викладачів навчальних курсів з
фінансово-правової проблематики, однією з головних передумов становлення
фінансового права як навчальної дисципліни в університетах Російської
імперії було створення в їх структурі спеціалізованих кафедр, що
супроводжувались залученням до них талановитої і перспективної молоді з
числа власних вихованців. Не менш важливе значення відіграла державна
політики у сфері спеціалізації університетської юридичної освіти, в рамках
якої вивчення основ фінансового законодавства та державного управління
фінансами визначалось як один з пріоритетних напрямків підготовки
майбутніх юристів.
Проявом державної політики в забезпеченні підготовки фахівців у
сфері фінансового законодавства стало утворення на юридичних факультетах
університетів кафедр „Законів про державні повинності і фінанси”, які
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запроваджувались в відповідності до затвердженого в липні 1835 року
„Загального статуту імператорських російських університетів” [91, с. 22].
Згідно з даним документом, у навчальних планах університетів вводилась
нова дисципліна – „закони про державні повинності і фінансія”. Однак, при
цьому, будь-яких нормативних приписів чи вказівок щодо змісту предмету не
існувало [334, с. 58].
Одним з перших розробників навчального курсу „Закони про державні
повинності і фінансія” був декан відділення моральних і політичних наук
Московського університету, професор М.С. Васильев, який викладав дану
дисципліну з моменту її введення у навчальних план. Власний лекційний
курс він розпочинав з розкриття історії походження фінансів, визначав базові
поняття теорії фінансів, розкривав взаємозв’язок „фінансії” з іншими
науками, насамперед – з політичною економією. Професор вважав фінанси
невід’ємною частиною державного господарства. У зв’язку з цим, головною
метою фінансової науки, на його думку, є захист і збереження тих норм
фінансового життя, які сформувалися в Росії історично.
Важливе місце у його курсі займало визначення основ оподаткування.
Як випливає зі збережених до нашого часу конспектів лекцій, М.С. Васильев
визначав

такі

вимоги

до

податків:

всезагальність

у

розподілі,

їх

вирівнювальність і чітка визначеність; розсудливість уряду у видатках на
зібрання податків; єдність податкової системи. При тлумаченні принципів
всезагальності податків, М.С. Васильєв заперечував проти існуючого податку
„для всіх, незалежно від їх майнового стану”. Він обґрунтовував необхідність
визначення „чистого доходу” і пропорційного стягнення податків у
залежності від розміру доходів громадян [307, с. 4]. Відзначимо, що
пропозиція М.С. Васильєва щодо необхідності впровадження в Росії
подоходного податку була однією з перших у вітчизняній економічній і
правовій науці. Не менш передовою для свого часу була його ідея щодо
обов’язкового

оподаткування

соціального статусу [334, с. 58].

всіх

верств

населення,

незалежно

від
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Вчений зробив вагомий внесок і у розвиток методики викладання
фінансово-економічних наук в Московському університеті. При оцінюванні
студентів, професор враховував не лише значення ними певного фактологічного матеріалу, але й розуміння ними позитивів і недоліків окремих
елементів фінансової системи. Зокрема, в перелік екзаменаційних вимог він
включав не лише виклад існуючих способів стягнення майнових податків,
але й характеристику недоліків даних платежів [544, с. 84].
Особливістю курсу лекцій М.С. Васильєва було також те, що будучи
обов’язковою навчальною дисципліною, він не носив догматичного
характеру. В окремих питаннях лектор дозволяв собі критичне ставлення до
діючих в державі фінансових законів, активно залучав до обговорення
найбільш гострих фінансових проблем слухацьку аудиторію. Вважаємо, що
саме

завдяки

викладанням

внеску
теорії

М.С. Васильєва,

фінансового

права

Московський
і

фінансового

університет

за

законодавства

залишався передовим протягом всієї першої половини ХІХ ст. і мав
найбільший науковий авторитет у даній сфері. За відзивами сучасників, в
даному „центрі російської вченості”, що вважався „верховним ареопагом у
справі науки” зосереджувались кращі наукові і викладацькі кадри
економічного фінансово-правового профілю [256, с. 568].
Як відзначили історики розвитку правової та економічної думки в
Російській імперії, одним з найбільш сильних у науковому плані центрів
викладання фінансової науки був Петербурзький університет. В.В. Григорьєв
так характеризував професорсько-викладацький склад даного освітнього
центру. За достойною викладацьких кадрів, даний заклад якщо і не
переважав усі інші російські університети, то і ні в якому разі не поступався
їм [245, с. 26]. Навчальні курси з фінансово-правової проблематики у
Петербурзькому університеті викладав професор, завідуючий кафедрою
політичної економії і статистики, ректор М.А. Балудянський. На жаль, тексти
лекцій М.А. Балудянського не збереглись, однак їх зміст частково
відтворений на основі конспектів, складених його учнем, в майбутньому –
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академіком К.І. Арсенєвим [375, с. 47-48]. Викладаючи основи фінансового
законодавства та управління державними фінансами, М.А. Балудянський
розробляв власну наукову концепцію, яка не зводилася до простого
перенесення окремої наукової системи – фізіократичної чи політичної
економії А. Сміта – у сучасну йому вітчизняну практику. Він враховував
існуючі суспільно-політичні та економічні особливості фінансової системи
Росії першої половини ХІХ ст., і використовував лише ті елементи вказаних
теорій, які на його думку відповідали потребам і специфіці розвитку держави
[375, с. 50]. Заслуга М.А. Балудянський також полягала в тому, що він ніколи
не

обмежувався

абстрактно-теоретичним

викладенням

питань,

а

й

застосовував власні знання у практичній діяльності. Завдяки глибині та
різносторонності знань, а також володінню багатьма європейськими мовами,
вчений мав великий авторитет серед студентів. Про педагогічний талант
М.А. Балудянського свідчить відзив його учня, академіка К.І. Арсеньєва:
„Його одухотворений і розумні читання слухалися у цілковитій тиші із
особливою увагою. Навіть самі узагальнені роздуми про банки, гроші,
кредит,

податкову

систему

збуджували

самий

високий

інтерес

і

зацікавленість” [319, с. 5-6].
У

відповідності

з

університетським

статутом

1835

року,

на

юридичному факультеті Петербурзького університету було створено кафедру
„законів державних

і

фінансових. Професором

даної

кафедри

був

призначений О.І. Краніхфельд, який з 1842 року викладав навчальний курс
„Теорія державних фінансів в її історичному розвитку і в застосуванні до
позитивного законодавства”. На жаль, конспект лекцій даного курсу
опублікованим не був, як і не було зроблено його літографічних копій. На
думку В.В. Григорьева, певне уявлення про зміст даних лекцій формують
наукові статті О.Ф. Краніхфельда „Погляд на фінансову систему і фінансові
установи Петра Великого” та „Про державні податки, що стягуються з
доходу” [245, с. 163].
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У 1841 році Рада Петербурзького університету звернулася з
клопотанням до Міністерства народної освіти Російської імперії про
створення на базі університету камерального відділення. Дане клопотання
було схвалене, в результаті чого у 1843 – 1844 навчальному році було
відкрите відділення камеральних наук [518, с. 69]. На той час кафедри
політичної економії університету очолював В.С. Порошин, який закінчив
курс камеральної науки у Дерптському університеті. За визначенням
сучасників, його лекції, що читалися з 1835 по 1847 роки були одними з
найбільш яскравих явищ в історії юридичного факультету Петербурзького
університету [245, с. 234].
На зміну В.С. Порошину, з 1848 року блок фінансових та економічних
дисциплін викладав професор І.Я. Горлов, що прибув з Казанського
університету. Як відзначав один з його студентів М.Ф. Устрялов, І.Я. Горлов
був професором, „… що володів даром слова, користувався заслуженою
симпатією студентів, однак всі його прагнення надати більшого змісту
своєму навчальному курсу впиралися у тісні рамки, в яких знаходилась
політична економія як наука” [738, с. 297].
Не менш важливу роль у формуванні викладання навчальної
дисципліни фінансового права відіграв Казанський університет. Головною
особливістю розробки навчальних програм на морально-політичному
відділенні даного університету було пристосування юридичної освіти до
забезпечення фінансово-господарських потреб держави. Так, у 1820-1824
навчальному році був створений факультет права. Всі юридичні кафедри у
зв’язку з нестачею наукових кадрів були об’єднані в одну нестачею наукових
кадрів, де протягом двадцятих років відбувався складний і нелінійний процес
формування системи юридичних наук [287, с. 193]. У середині 20-х років
ХІХ ст., відповідно до поняття „Правознавство”, закріпленого у статуті
Казанського університету, була створена кафедра дипломатики і політичної
економії. Саме вона стала структурним осередком викладання навчальних
дисциплін, що вивчали фінансову діяльність держави [274, с. 30].
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Найбільш плідним етапом в історії кафедри дипломатики та політичної
економіки, який відіграв надзвичайно важливу роль у розвиткові фінансового
права як науки і навчальної дисципліни у всій Російській імперії був період 30-х
– 40-х років ХІХ ст. Перш за все, даний період характеризувався кількісним і
якісним простором професорсько-викладацького потенціалу кафедри. Так, у
1834 році пройшов конкурсний відбір на посаду завідувача кафедри
запрошений з Берлінського університету професор Г.Б. Вінтер. Починаючи з
1840 року, фінансове право, яке раніше в рамках камералістики викладалось
деканом

юридичного

факультету

П.С. Сергєєвим,

став

викладати

Й.Ф. Бржозовсякий [286, с. 10, 13]. За текстами лекцій, Й.Ф. Бржозовський
опублікував книгу „Фінансове право або закони казенного управління в
Росії”. Як випливає з її змісту, вчений розподіляв фінансове право на дві
частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині розкривалась
історія походження фінансів та визначалися основні поняття та категорії
теорії фінансів. Особлива частина курсу Й.Ф. Бржозовського зводилась до
детального викладення положень діючого законодавства, яке врегульовувало
фінансові

правовідносини.

Фінансово-правовій

проблематиці

була

присвячена також магістерська дисертація вченого, положення якої були
опубліковані в ювілейному збірнику університету [114].
У 40-х роках на кафедрі політичної економії цикл фінансово-правових
дисциплін викладали випускники Казанського університету І.Я. Горлов,
І.К. Бабст, Д.І. Мейєр, Є.Г. Осокін. Двоє останніх з них – Д.І. Мейєр та
Е.Г. Осокін в майбутньому стали професорами фінансового права на кафедрі
політичної економіки і статистики та деканами юридичного факультету
Казанського університету [286, с. 71]. Д.І. Мейєр у 1846 році захистив
магістерську дисертацію з фінансового права на тему „Про право казни за
діючим

законодавством”,

яка

стала

однією

з

перших

наукових

кваліфікаційних робіт, присвячених проблемі бюджетних повноважень в
історії вітчизняної фінансово-правової науки [407, с. 76].
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Важливим

етапом

розвитку

фінансового

права

як

навчальної

дисципліни було опублікування у 1841 році вже згадуваної вище книги
«Теорія

фінансів»

ординарного

професора

Казанського

університету

І.Я. Горлова [237]. Саме після її виходу в світ, фінансове право і фінансова
наука були включені у навчальні програми Петербурзького, Казанського і
Харківського університетів, а також Олександрівського ліцею у СанктПетербурзі.
В стінах Харківського університету викладання фінансового права у
другій третині ХІХ століття забезпечувалось силами кафедри дипломатики і
політичної економії, яку в 1832 році очолив ординарний професор
Т.Ф. Степанов.

Слід

відзначити,

Т.Ф. Степанова

передувала

що

тривала

науково-педагогічній
практична

робота

у

діяльності
державній

управлінській сфері, що наклало певний відбиток на його подальшу наукову
працю. Перебуваючи на різних посадах у системі державних фінансових
установ, Т.Ф. Степанов працював, зокрема, у Комісії з погашення боргів,
організованої за ініціативою М.М. Сперанського. За результатами своєї
діяльності, ним було опубліковано ряд статей, які узагальнювали його
теоретичний і практичний досвід, а саме: «Про виробничий клас у політичній
економії» [676], «Лист про податок» [677]. Свої погляди на фінансову
систему держави вчений викладав на основі глибокого критичного аналізу
західноєвропейської економічної і фінансової науки, зокрема, таких видатних
її представників, як Ж.Б. Сея, Л.С. Сісмонді, Д.С.Мілле, Т.В. Мальхуса,
Д. Рікардо, Дн.-Р. Мак-Куллоха та інших. Дані ідеї були викладені вченим
також у вступній лекції з політичної економії прочитаної у Харківському
університеті у 1832 році при вступі ним на посаду завідуючого кафедрою, яка
була опублікованою окремим виданням [674].
У 1844 – 1848 роках, Т.Ф. Степанов опублікував курс лекцій з
політичної економії у двох томах [675]. Слід відзначити, що даний курс був
єдиним в російській економічній літературі підручником, даного періоду,
виданим російською мовою. Сучасними дослідниками відзначено, що дана
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книга характеризувалась ясністю викладу, співставленням концепцій різних
європейських наукових шкіл та вказівкою на можливість застосування їх
окремих положень в умовах фінансової системи Російської імперії [842, с.
191]. У своєму нарисі історії економічних вчень, вміщеному у першому томі
підручника, вчений дуже високо оцінив праці М.І. Тургенєва – „Досвід теорії
податків” та М.Ф. Орлова „Державний кредит”. Як сьогодні показує час,
правильність такої оцінки неодноразово була підтверджена не лише
представниками вітчизняної, а й зарубіжної фінансової науки, такими як
Л. Косса, Д. Інгрем та іншими. У 1835 році Т.Ф. Степанов був призначений
на посаду декана юридичного факультету Харківського університету, яку
займав до виходу у відставку в 1849 році [839, с. 35].
Протягом

другої

третини

ХІХ ст.

курс

фінансового

права

у

Харківському університеті викладав учень Т.Ф. Степанова, професор
М.І. Клобуцький, про що згадувалось вище. За своїм змістом начальний курс
даного професора являв собою опис діючого фінансового законодавства та
зводився

до

вивчення

регламентувалось

конкретних

здійснення

нормативних

управління

положень,

державними

якими

фінансами,

функціонування податкової системи, використання бюджетних коштів,
застосування заходів фінансового контролю тощо [140, с. 257].
Фінансове
формувалось

у

право

як

Київському

навчальна

дисципліна

університеті

особливо

св. Володимира.

активно
Оскільки

камералістичні концепції не знайшли місця в навчальних програмах даного
університету, з моменту його заснування фінансове право викладалось
викладачами кафедри політичної економії [95, с. 721]. Зі створенням на
юридичному факультеті кафедри законів про фінанси і державні повинності,
курс фінансового права став невід’ємною частиною навчального процесу
плану цієї кафедри. Першим викладачем курсу законів про фінанси і
державні повинності був завідувач кафедри, професор Г.О.Цвєтков. Один з
його учнів, у майбутньому сам відомий професор, О.В. РомановичСлаватінський згадував: «Це була мила і чесна людина, однак незадовільний
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викладач, який надміру перевантажував нас своїм навчальний курсом,
величезним за обсягом, і який був за своїм змістом переказом статей Зводу
законів” [622, с. 149-150]. Однак, слід відзначити, що така оцінка
викладацької

діяльності

Г.О. Цветкова

іде

врозріз

з

іншими

характеристиками вченого, даними йому як сучасниками, так і більш пізніми
дослідниками історії фінансової науки. Як відзначила сучасний історик
фінансової науки Н.А. Разманова, Г.О. Цвєтков вибудовував свій курс не
лише на Повному зібранні Російської імперії, але й також використовував
праці

Є.Ф. Канкріна,

Ф. Ліста,

К. Рау,

В. Рошера,

положення

яких

здійснювали значний вплив на вітчизняну науку фінансового права ХІХ ст.
[591, с. 137].
Навчальний курс Г.О. Цвєткова був розподілений на окремі частини
введення в науку про фінанси; вчення про державне майно; вчення про
фінансові регалії, податі, листа та акцизи; вчення про державні повинності.
Кожна зі вказаних частин розпочиналась викладом теорії питання, після чого
надавалася характеристика норм законодавства, що застосовувались у
вітчизняній юридичній практиці [95, с. 722]. Такий детальний підхід до
вивчення

фінансового

законодавства

сприяв

не

лише

підготовці

кваліфікованих державних службовців в сфері управління фінансами.
Завдяки йому, в стінах Київського університету до кінця ХІХ сторіччя
сформувалась яскрава плеяда

вчених-фінансистів, що

за

визнанням

сучасників, створили одну з перших самостійних фінансово-економічних
шкіл у Російській імперії. Мова йде про такі видатні постаті у сфері
фінансової науки і практики, як А.Я. Антонович, О.Д. Білімович, М.Х. Бунге,
І.В. Вернадський,

М.І. Зібер,

І. Кауфман,

Д.І. Піхно,

Г.Д. Сидоренко,

І.Т. Тарасов, Г.Д. Цехановецький, М.М. Цитович та цілий ряд інших.
Таким чином один лише загальний далеко не повний перелік
зазначених вище вчених, представників економічної і юридичної науки, що
протягом першої половини ХІХ сторіччя викладали навчальні дисципліни з
фінансово-правової

проблематики,

свідчить

про

наступне.

1)
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Найважливішою передумовою запровадження та становлення викладання
курсу фінансового права в системі університетської освіти було створення
перших самостійних організаційних структур – кафедри політичної економії
та кафедри законів про фінанси, на базі яких здійснювалась підготовка
майбутніх теоретиків і практиків у фінансово-правовій сфері. 2) Викладання
фінансово-правових дисциплін в російських університетах протягом перших
п’ятдесяти років з моменту запровадження здійснювалось під впливом
суперечностей внутрішньої державної політики. З одного боку, на зміну
гаслам просвітительства в систему освіти, починаючи з 30-х років ХІХ ст.
почали застосовуватись утилітаристські заходи з істотними елементами
консерватизму. З іншого боку, розвиток фінансово-правових відносин,
застосування державою нових, невідомих раніше інструментів, розвивав у
суспільстві, переважно, – серед молоді інтерес до пізнання і вивчення
фінансового права і економіки. Саме під впливом вказаних двох факторів у
системі російській університетів запроваджується паралельний виклад
камералістики і політичної теорії. В результаті цього, до кінця першої
половини ХІХ ст. професорсько-викладацький корпус даних кафедр, який до
цього переважно складався з іноземних викладачів, почав заповнювати
вітчизняними молодими вченими з числа вихованців рідних університетів,
які внесли неоціненний внесок не лише у розвиток фінансово-правової науки,
а й у процес удосконалення її викладання у вітчизняних університетах.

203

РОЗДІЛ ІІІ. НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА В ПЕРІОД
ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛІЗМУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ –
ПОЧАТОК ХХ ст.).

3.1. Розвиток фінансово-правової думки в умовах суспільно-політичних
та соціально-економічних перетворень другої половини ХІХ.
Економічні реформи середини ХІХ століття, що відбувались у країнах
Центральної та Східної Європи, докорінно змінили господарську та
фінансову

системи

комплексної

тогочасного

модернізації.

суспільства,

Становлення

та

стали

підвалинами

розвиток

їх

ринкових

капіталістичних відносин супроводжувались глибинними перетвореннями
бюджетної,

податкової,

фінансово-кредитної

систем

держави,

що

потребувало належної теоретичної основи.
Особливістю формування капіталістичних відносин на українських
землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. було те, що національної
фінансової системи як цілісного і автономного утворення не існувало,
оскільки більшість українських земель належали до складу Російської
імперії, а Галичина, Карпатська Україна та Буковина перебували у складі
Австро-Угорської імперії. В силу цього, становище та розвиток фінансових
відносин на українських землях визначались загальним станом та ходом
суспільно-політичних перетворень в державах, до складу яких вони
належали. Зокрема, у Російській імперії масштабні реформи спричинили
суттєву

інтенсифікацію

товарних

відносин,

формування

великої

промисловості, транспорту. Скасування кріпосного права, реформування
податкової системи, запровадження державної банківської системи тощо,
призвели до економічної модернізації країни в цілому. Розвиток ринкових
відносин у свою чергу вимагав створення відповідної вимогам часу
фінансово-кредитної системи. Початком її реформування стала реорганізація
державних банків задля їх пристосування до потреб новітніх ринкових умов.
Оскільки до відміни кріпосного права державні банки обслуговували
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переважно потреби дворянства, інститут банківського комерційного кредиту
перебував, за виразом В.В. Небрат, «у зародковому стані» [475, с. 26]. Саме
неможливість існування подальшої монополії царської сім’ї та дворянства у
використані грошових ресурсів спричинили необхідність створення зародків
фінансово-кредитної системи капіталістичного типу.
Аналогічні процеси реформування фінансово-кредитної системи мали
місце і в Австро-Угорській імперії. Зокрема, центральною фінансовокредитною установою держави був емісійний Австро-Угорський банк, який
був наділений монопольними правами на території Галичини, Карпатської
України та Буковини і міг розпоряджатись коштами не лише своїх філій, а й
грошовими ресурсами всіх приватних банків [298, с. 37]. Суттєвим
поштовхом до розвитку ринкових фінансово-правових відносин стало
ухвалення

у

1861

році

австрійської

конституції

та

запровадження

функціонування місцевих представницьких органів – крайових сеймів.
Фактично, з даного моменту, бюджетна та податкова проблематика стала
предметом публічного обговорення не лише в столиці країни, а й на місцях.
Проведення корінних економічних та фінансово-правових перетворень
у Австро-Угорській та Російській імперіях були зумовлені насамперед
скрутною фінансовою ситуацією, що склалась у цих державах. Так, головним
джерелом бюджетних надходжень у Російській імперії на протязі першої
половини ХІХ століття були оброчний і подушний податки, доходи від
державної монополії та митні збори. Податки з капіталів та торгових
оборотів, а також податкові збори з дворян носили швидше символічний
характер. Існуюча податкова система, за якої основний податковий тягар
несли найбідніші прошарки населення, зумовлювала хронічний дефіцит
державного бюджету. Спроби його покриття за рахунок випуску внутрішніх
та зовнішніх позик та паперових грошей виявились невдалими і себе не
виправдовували. Ситуація ускладнювалась також тим, що видаткова частина
бюджету, яка становила майже 20 % національного доходу Російської
імперії, мала непродуктивний характер, оскільки переважна частка витрат

205

припадала на військове і морське міністерства, а на другому місці, після
витрат на армію і флот та платежів за державний борг, були видатки на
утримання двору та чиновницького апарату [351, с. 6]. У зв’язку з цим, на
порядку денному ключовою стала проблема створення ефективної системи
наповнення бюджету, яка забезпечувала б необхідну кількість фінансових
ресурсів для потреб держави, не гальмуючи при цьому розвиток економіки та
народного господарства.
У

середині

ХІХ ст. необхідність комплексного реформування

фінансової системи Російської імперії стала очевидною як у наукових колах,
так і на державному рівні. Проблеми покращення правового регулювання
податкової системи, грошового обігу, кредиту стали незмінним предметом
дискусії

у

пресі,

неодноразово

обговорювались

на

засіданнях

Імператорського вільного економічного та Київського юридичного товариств
[475, с. 31]. Стрижневою ідеєю даної дискусії стало визнання необхідності
вибору таких принципів фінансової політики держави, які б відповідали
реаліям капіталістичних ринкових відносин, що швидкими темпами
формувались на теренах Центральної та Східної Європи. У зв’язку з цим,
існуючий на протязі сторіч фіскальний принцип фінансової політики, згідно
якого народне господарство трактувалось виключно як джерело і засіб
наповнення державної скарбниці, а метою фінансової діяльності держави було
збільшення податкових надходжень, незважаючи на соціально-економічні
наслідки податкового гніту, піддавався серйозному перегляду. На противагу
фіскальному принципу, на перший план висувався принцип пріоритетності
господарських та фінансових потреб суспільства, основою якого є первинність
загальносуспільних, а не урядових потреб у фінансових ресурсах. Згідно з
даним принципом, єдиною раціональною основою збільшення доходної
частини державного бюджету є народний добробут, який формується за
рахунок економічного розвиту країни і суспільства в цілому, що є метою і
одночасно функцією системи державних фінансів [638, с. 18].
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У результаті глибинних реформ середини
тільки

кардинальні

зміни

у

ХІХ ст. відбувались не

суспільно-політичному

та

соціально-

економічному житті суспільства, але й мала місце зміна державної ідеології,
яка супроводжувалась виробленням якісно нових доктринальних підходів до
формування бюджетної, податкової, грошово-кредитної політики держави.
Це зумовило бурхливий сплеск наукових інтересів до проблематики
державних фінансів та фінансового права. Стрімкий розвиток економічних
відносин

вимагав наукових

розробок,

теоретичних

обґрунтувань

та

практичних порад. Якщо при відносній спрощеності державного управління
фінансовою

системою,

властивій

епосі

Абсолютизму,

регулювання

державними фінансами можна було здійснювати емпіричними методами, то
перехід

до

вільного

ринкового

господарства

потребував

глибоких

теоретичних оцінок і узагальнень щодо якості правового оформлення
фінансових відносин та функціонування державного фінансового апарату. Як
відзначав І.Х.Озеров, звернення практиків до теорії стало необхідністю, тоді
як заперечення чи зневажання наукових положень загрожувало настанням
негативних практичних результатів [501, с. 15]. Даний чинник також
зумовлював підвищений інтерес до наук, пов’язаних з економікою та
державознавством, зокрема – до науки фінансового права.
Зі збільшенням нормативно-правової бази регулювання державної
фінансової системи все складніших форм набувала фінансова діяльність
держави. Так, у другій половині ХІХ ст. збільшилась кількість правових
норм, що регулювали відносини зі стягнення податків та здійснення
державних видатків. Нормативному оформленню підлягав також порядок
складання

державного

бюджету,

мала

місце

деталізація

правового

регулювання у сфері грошового обігу та розрахунків, управління зовнішнім
та внутрішнім державним боргом тощо. Суттєве збільшення обсягу правових
норм призвело до формування в системі національного законодавства
окремої самостійної галузі – фінансового законодавства, що також
зумовлювало необхідність його теоретичного опрацювання.
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Сформовані на початку другої половини ХІХ ст. гострі соціальні
запити на теоретично обґрунтовану модифікацію фінансової системи
держави зумовили потребу у систематизації існуючої сукупності знань про
фінансове право та у виробленні нових концептуальних положень,
спроможних змоделювати розвиток правового регулювання фінансового
господарства. Фактично, в історії фінансово-правової науки даний період
став базою для переходу від емпіричних спостережень та історичних нарисів
до аналітичних досліджень і побудови цілісних теоретичних систем –
сукупності знань про фінансове право. Однак, існуючий стан науки не
завжди сприяв задоволенню у достатньому обсязі потреб соціальної
практики. Найбільш повно цю проблемну ситуацію висвітлив у кінці ХІХ ст.
академік І.І. Янжул, який, зокрема, писав: «Судячи з величезного значення
фінансового господарства, можна було б зробити висновок, що і наука, яка
його вивчає, є настільки ж важливою та істотною. В ній зосереджено увагу
маси наукових сил і тому вона мала б бути обробленою у всіх своїх частинах,
строго систематизованою і точною за своїми науковими завданнями та їх
вирішенням. На жаль, необхідно зізнатись, що такий висновок не відповідав
би дійсності: не дивлячись на всю свою важливість, наука про фінанси
знаходиться до цього часу майже на перших ступенях свого розвитку. Вона
надає масу різноманітних, суперечливих рішень із самих важливих питань; її
головні положення часто є умовними і розраховані на абсолютно відмінне
застосування в окремих практичних випадках. Навіть межі науки точно не
окреслені, що дає декому підстави оспорювати навіть право на її самостійне
значення» [857, с. 12; 858, с. 11].
Причини такого невтішного становища науки фінансового права, на
думку І.І. Янжула, крилися в наступному. По-перше, недосконалість та
«ненауковість» методологічної бази. Вчений зазначав, що фінансова наука,
як складова науки про народне господарство – політичної економії,
виробляла власні начала у абстрактній, дедуктивній формі. Тому, всі
зауваження до класичної школи політичної економії щодо непрактичності
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власних висновків, їх невідповідності з явищами дійсності, стосувались
також і положень науки фінансового права. Як і у сфері економічної
політики, абстрактні фінансові висновки економістів шкідливо впливали на
практичну діяльність, призводили до законодавчих помилок і робили
непопулярною саму науку [855, с. 4-5]. Позиція щодо недосконалості
методології даної галузі знань знайшла свою підтримку і в подальших
наукових дослідженнях. Так, І.Х. Озеров відзначав, що науку фінансового
права часто докоряли в тому, що абстрактність її висновків призводила до
законодавчих помилок, внаслідок чого, вона видавалась декому хибною і
непотрібною [501, с. 19].
По-друге, негативним фактором у розвитку науки фінансового права,
на думку І.І. Янжула, є її надмірна залежність від практики. Це проявлялось у
тому, що побачивши на практиці у певній країні користь якогось
нововведення, вчені робили висновок про його універсальність, не звертаючи
уваги на зовнішні умови та супровідні обставини. Як приклад цьому, вчений
наводив

пропозиції

Л.

фон

Штейна,

який

дослідивши

результати

запровадження державної монополії на виробництво і реалізацію тютюнової
продукції в Австрії, зробив висновок, що монополія взагалі є найкращим
способом збільшення державних доходів [857, с. 13]. Третім негативним
фактором такого становища науки фінансового права І.І. Янжул вважав її
відносно молодий вік. Він зазначав, що фінансове право та сукупність знань
про нього набуло власних форм у Європі лише на межі ХVІІІ-ХІХ ст., а отже,
необхідним був час для формування повноцінної структурованої галузевої
науки [858, с. 13].
На необхідності систематизації знань про фінансове право та на
потребі глибокого теоретичного їх опрацювання наполягав і академік СанктПетербурзької академії наук В.П. Безобразов, який, зокрема писав: «Ми
повинні взяти за головну мету всіх наших зусиль поєднання практичних
фінансових вимог з їх науковою обробкою. Такий напрямок наукової
діяльності щодо фінансів настільки ж відповідає її насущним практичним
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потребам, наскільки і потребам сучасної науки державного господарства. Для
довготривалого і плідного перетворення певної галузі державних доходів, що не
має на меті вироблення виключно фінансових паліативів, необхідне попереднє
історичне та статистичне дослідження даної галузі, яке би виявило головні фази
у історичному розвитку законодавства і з’ясувало у позитивних фактах як
фінансові результати, так і їх вплив на народне господарство… Тільки детальне
дослідження може виявити дійсні недоліки законодавства, необхідні зміни до
якого здійснюються для загальної державної користі, а не за покликом власних
примх, смаку, чи в силу тимчасових захоплень» [70, с. VI].
Одна з перших спроб побудови цілісної системи знань про фінансове
право та фінансову систему держави в умовах капіталістичної формації
належить Миколі Християновичу Бунге – визначному вченому, педагогу,
ректору Київського університету, державному діячу-реформатору, чия
діяльність залишила глибокий слід в історії Російської імперії. Унікальність
його життєвого та творчого шляху в історії вітчизняної науки полягає
насамперед у тому, що М.Х. Бунге, будучи одним з провідних представників
академічної фінансової науки, досяг вищих щаблів державної влади,
займаючи посади міністра фінансів, голови Комітету Міністрів Російської
імперії. Його реформаторська діяльність на державних теренах будувалась на
глибокій теоретичній базі. Зокрема, у наукових працях вченого знайшли
відображення проблеми становлення та розвитку ринкових відносин,
структурної

перебудови

грошово-кредитної

сфери,

оподаткування

та

державних фінансів, ролі суспільних інститутів у господарському житті
держави. У зв’язку з цим, міністр фінансів Російської імперії С.Ю. Вітте так
відгукувався про М.Х. Бунге, як свого попередника: «Він був одним з кращих
у Росії професорів з фінансового права; людина ця була у найвищій мірі
освічена і шанована… Взагалі, треба сказати, що Бунге був більше
професором і ученим, аніж міністром фінансів» [151, с. 111, 181].
Науковий шлях Миколи Християновича Бунге нерозривно пов’язаний з
Київським університетом св. Володимира. У цьому закладі вчений провів
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свої студентські роки та закінчивши у 1845 році юридичний факультет,
здобув науковий ступінь кандидата законознавства. На протязі перших п’яти
років своєї викладацької діяльності, яку він провів у Ніжинському ліцеї князя
Безбородька, молодий вчений викладав навчальний курс фінансового права.
Повернувшись у 1850 році до Київського університету на посаду ад’юнкта
кафедри політичної економії і статистики, М.Х. Бунге у 1852 році захищає
докторську дисертацію на тему «Теорія кредиту» і здобуває науковий ступінь
доктора

політичних

наук.

Вчений

неодноразово

обирався

деканом

юридичного факультету та ректором Київського університету. У 1877 році
йому було присвоєне звання заслуженого ординарного професора, а у 1890
році він стає академіком Петербурзької академії наук [442, с. 30-32].
М.Х. Бунге був абсолютно відданим своїй справі вченим-дослідником.
При цьому, сфера його наукових інтересів викликає заслужену повагу. Ним
написано більше шістдесяти наукових робіт з політичної економії, фінансів,
поліцейського

та

(адміністративного)

фінансового

права.

Найбільш

визначними серед них є: «Теорія кредиту» (1852 р.), «Курс статистики» (1865
р.), «Історичний нарис економічних учень» (1868 р.), «Поліційне право»
(1869 р. з неодноразовим перевиданням), «Основи політичної економії» (1870
р.), «Про відновлення постійної грошової одиниці в Росії» (1878 р.),
«Державне рахівництво і фінансова звітність в Англії» (1890 р.), «Нариси
політико-економічної літератури» (1895 р.) та інші.
Особлива заслуга М.Х. Бунге перед вітчизняною наукою фінансового
права

полягає

також

у

тому,

що

він

збагатив

її

перекладами

фундаментальних наукових творів західноєвропейських вчених, таких, як: К.
Гока – «Державне господарство. Податки і державні борги» (1865 р.) [227],
А. Вагнера – «Російські паперові гроші» (1871 р.) [134]. За свідченням
сучасників М.Х. Бунге, поява перекладів цих праць стала знаменною подією
у науковому житті держави [336, с. 16].
Характерною особливістю перекладів М.Х. Бунге є та, що всі вони
доповнювались

власними

коментарями,

критичними

оцінками,
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статистичними зведеннями та, нерідко, зауваженнями до автора. Зокрема, у
передмові до перекладу праці А.Горна «Джон Ло. Досвід дослідження з
історії фінансів», він, характеризуючи «систему Джона Ло», вказує на її
ключову ваду: «Для того, щоб паперові інструменти обігу мали цінність того
металу, який на них вказаний, необхідно, щоб за них можна було б отримати
зазначену в них кількість золота чи срібла, або рівнозначну їм кількість
певного товару. Однак, це неможливо при необмеженому випуску паперових
грошей, які не забезпечені монетою і не підлягають вільному обміну на неї»
[265, с. 4]. Даної позиції вчений притримувався і в інших своїх працях [131, с.
9; 124, с. 113]. У перекладі твору А. Вагнера «Російські паперові гроші…»,
М.Х. Бунге доповнив кожну главу цієї книги власними коментарями,
внаслідок чого доповнення перекладача виявились за обсягом майже вдвічі
більшими, ніж сама праця А.Вагнера.
Необхідно відзначити, що теоретичні погляди М.Х. Бунге як вченого
еволюціонували – від наслідування класиків політичної економії до
захоплення вченням німецької історичної школи. Це дало підстави деяким
сучасним дослідникам говорити про еклектичність його наукової теорії, в
якій окремі явища обґрунтовувались на основі поєднання протилежних
висновків різних наукових шкіл [442, с. 144]. Однак саме в цьому і полягав
власний науковий стиль вченого, який він обрав цілком свідомо. Як
зізнавався М.Х. Бунге, він робив усе, щоб у його працях зберігався «дух
дослідження та критики» – осмислення різних підходів, аналіз їх сильних і
слабких сторін [127, с. 111]. Так, на початку свого творчого шляху, у 50-60-х
рр. ХІХ століття, він стояв на позиціях лібералізму знаходячись під впливом
фізіократів та смітіанства. Саме під цим впливом він розглядав сучасні йому
процеси розвитку капіталізму як природні і об‘єктивно зумовлені суспільні
явища. Проте, визнаючи провідну роль англійської класичної школи у
створенні та розвитку політичної економії, розробці вчення про державне
фінансове господарство як саморегульовану систему, молодий вчений вбачав
певну однобічність у «абстрактно-механістичному методі А. Сміта» [475, с.
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43]. Такий критичний підхід, що зумовлював пошук альтернативних начал
державної економічної та фінансової політики вимагав визнання державної
доцільної діяльності в числі ключових, рушійних чинників: „Суспільство
добробуту, – стверджував М. Бунге, – є результатом безперервної сукупної
дії уряду і народу”[127, с. 41]. У цьому питанні вчений цілком поділяв
погляди і наслідував Дж. С. Мілля [123, с. 100].
Поряд з цим, М.Х. Бунге був також прибічником історичностатистичного напряму в політичній економії, що був представлений
німецькою історичною школою. Вчений підтримував погляди Ф. Ліста, В.
Рошера, Б. Гільдебрандта, К. Кніса та Л. Штейна, вважаючи, що історичний
напрям з кожним роком буде мати все більше й більше послідовників і
посяде належне йому місце, оскільки завдання науки полягає «не у викладі
загальних абстрактних понять – загального плину економічного процесу, але
у вивченні багатоманітних форм дійсності» [125, с. 19]. Однак, незважаючи
на

ідейну спорідненість поглядів М.Х.

Бунге

з

позиціями

інших

послідовників історичного напрямку, вчений, при цьому, досить критично
оцінював методологічну основу даної наукової течії. Зокрема, критикуючи
ідеї В. Рошера, він вважав, що історичний напрям може привнести в науку
«безпринципний опортунізм» – негативне явище, яке, на думку вченого
виразилось би у повній відсутності методологічної доктрини, яка б визначала
принципи державної економічної та фінансової політики [128, с. 141].
Таким чином, однією з головних заслуг М.Х. Бунге перед сучасною
економічною

та

фінансово-правовою

абстрактно-аналітичного

та

наукою

стала

історико-емпіричних

спроба

методів

синтезу

наукового

дослідження, що, за висловом В.В. Небрат, сприяло органічному поєднанню
принципів ринкового лібералізму та ідей національного державництва [475,
с. 43]. Вчений одним з перших в історії вітчизняної фінансової науки
розробив методологічну основу наукових досліджень, що зумовило настання
якісно нового етапу розвитку вчення про державне фінансове господарство
та фінансове право.
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Ключовими проблемами у колі наукових інтересів М.Х. Бунге на
протязі всього його творчого шляху були проблеми правового регулювання
грошово-кредитних відносин. Вчений цілком заслужено вважається одним з
найвизначніших вітчизняних наукових авторитетів у галузі грошового обігу.
Так, відзначаючи його вагомий внесок в розробку вищезгаданих питань,
М. Туган-Барановський писав, що головний здобуток Бунге як ученого –
розробка теорії кредиту і грошового обігу [730, с. 853].
Свої погляди на розвиток кредитно-грошового обігу М.Х. Бунге
висвітлив у докторській дисертації «Теорія кредиту» (1852 р.). У цій праці
автор, аналізуючи літературу з теорії кредиту,

«намагався відкрити

необхідний логічний закон розвитку», показати «як послідовно і логічно з
одного напрямку розвивався інший» [130, с. 182]. У книзі всебічно
розглянуто історію та окремі різновиди кредитних відносин, впровадження
яких було надзвичайно вважливим для розвитку ринкової економіки.
Пізніше, у курсі «Поліцейське право» [129] (1869 р.), що читався в
Університеті Св. Володимира, професор М.Х. Бунге ще раз повернувся до
огляду економічних доктрин, у якому дав власну оцінку поглядам
представників різних шкіл на обмін, гроші та кредит та висловив свій погляд
на ці категорії. Теорія грошового обігу та питання розвитку кредитних
відносин були викладені в контексті інших економічних категорій у праці
„Основи політичної економії” (1870) [126]. До даної проблематики вчений
повернувся, здійснивши переклад праці А.Вагнера, присвяченої питанням
грошового обігу в Російській імперії [134], про що було сказано вище.
М.Х Бунге був послідовним прихильником еволюційної концепції
природи грошей: їх виникнення та розвиток він розглядав як тривалий
процес, зумовлений стихійним розвитком товарного виробництва та обміну.
Зміни форм грошей, як стверджував учений, мають об’єктивний характер, а
держава

лише

законодавчо

закріплює

правила

їх

функціонування.

Розглядаючи розвиток обміну, він з’ясував обмеженість використання
металевих грошей як засобу неперервного в часі здійснення купівлі-продажу,
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що на його думку породжує необхідність кредитних угод і потребу в
кредитних засобах. Такими засобами слугують кредитні зобов’язання, а саме:
векселі, що видаються при здійсненні короткострокових угод, облігації, що
випускаються при довгострокових угодах, банкові оборотні білети, розмінні
на монету при пред’явленні, чеки – накази про оплату за рахунок особи, що
має в банку кредит по поточному рахунку, нарешті – паперові гроші, що
емітуються урядом, з розміном чи без розміну їх на монету. Мінові угоди
М. Бунге поділяв на безпосередній обмін (обмін у вузькому розумінні слова),
купівлю-продаж та кредит. «При безпосередньому обміні, – вказував вчений,
– вироби або послуги обмінюються на певну кількість грошей – товарупосередника, який послуговує для майбутньої купівлі засобів, що необхідні
людині; у обміні кредитному вироби або послуги надаються однією
стороною іншій за умови майбутньої винагороди. Така умова може отримати
форму зобов’язання і слугувати також засобом для закупівель; але
відмінність між купівлею-продажем і кредитом полягає в тому, що угода
закінчується у першому випадку передачею товару-посередника, а у другому
– виконанням умови, або зобов’язання, що випливає з неї» [126, с. 35-36].
Трактування сутності грошей як боргового зобов’язання вперше
сформульоване вченим у праці „Теорія кредиту”. Зокрема, він стверджував:
«Монета має характер вимоги. Різниця між монетою і кредитними знаками
полягає у тому, що вимоги, виражені монетою, забезпечуються цінністю
матеріалу, з якого зроблена монета, вимога ж, виражена кредитним знаком,
стає реальною в результаті застрахування та забезпечення реалізації кредиту;
монета втілює можливість розпоряджатись певним капіталом за допомогою
товару, кредитний знак – через гарантії та застрахування» [130, с. 171-172].
Особливо наочно, на думку М. Бунге, виявляється кредитна природа грошей
при використанні паперових купюр: «Хоч покупець і продавець остаточно
розрахувались, але продавець, отримавши гроші, залишається кредитором
держави або банку, який випустив паперові гроші в обіг» [134, с. 16].
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Теоретична значущість таких висновків вченого полягала насамперед у
тому, що ключову відмінність між, так званими, повноцінними грошима та їх
замінниками в обігу – кредитними знаками та банківськими білетами –
більшість вчених на той час бачили у відсутності «внутрішньої вартості»
останніх. Однак, таке пояснення цінності грошей з металістичних позицій не
задовольняло вченого, оскільки він спостерігав поширення кредитних засобів
та інших замінників металу в обігу. Тому, М.Х. Бунге запропонував власне
вирішення цієї проблеми: «Цінність монети як грошей залежить від її
придатності та рідкісності, а не від внутрішньої вартості. Цінність
банківських білетів, що мають більшу придатність, ніж гроші металеві,
залежить від капіталу, який вони представляють» [130, с. 243]. Такий підхід
логічно випливав із притаманного вченому трактування цінності як
суб’єктивного визнання придатності речі для задоволення певних потреб і
виконання конкретних функцій [740, с. 122]. Не вартість, а придатність
грошей до виконання своїх функцій, їх „купівельна сила”, на його думку,
визначає цінність грошей. Якщо учасники обміну погоджуються приймати
певні грошові знаки в якості відшкодування за свій товар чи надані послуги,
значить вони визнають їх загальним еквівалентом. Отже, цінність грошей –
певною мірою суб’єктивна категорія, пов’язана з оцінкою та взаємною
довірою осіб. Конкретизуючи свою точку зору щодо різних засобів обміну,
він вказує: «Гроші та кредитні знаки – не одне й те саме: гроші мають
цінність самостійну, що залежить від їх придатності в обігу; натомість
цінність кредитних знаків залежить від гарантії та застрахування» [130, с.
191-192].
Не менш революційними були позиції М.Х. Бунге щодо трактування
сутності державного кредиту. Оскільки до XIX століття кредит був виключно
державним, тому його теоретичне дослідження у рамках економічної та
юридичної науки зводилось виключно до вивчення державних фінансів. Але
М.Х. Бунге критично оцінював погляди науковців, у творах яких кредит
трактувався як функція держави: «У системі Ло державно-економічний
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напрям XVII і XVIII століття досягнув вищого ступеня розвитку. Рушієм
господарської діяльності є держава, а не приватні особи та їхні інтереси:
держава надає кредит приватним особам, а не приватні особи державі;
держава може замінити одні гроші іншими; приватні особи чинять
державний злочин, утримуючи у себе гроші, призначені для обігу. Отже,
вчення Ло і в теорії, і на практиці є повним поглинанням приватних інтересів
державними, перед якими приватні особи зовсім безправні» [128, с. 48].
Детально

вивчивши

трактування

меркантилістами

взаємозв‘язку

кредиту із суспільним виробництвом, М.Х. Бунге зробив для себе висновок,
що їх теоретичні дослідження у цій сфері «…мають всі ознаки юнацького
віку науки: вони проникнуті щирою вірою в чудесне, в магічну силу
кредиту» [130, с. 206]. Розширення кредитування за рахунок емісії
незабезпечених банкнот вчений вважав не лише помилковим з наукової
точки зору, але злочинним – з практичної, адже експансіоністський характер
кредитної політики, обґрунтованої в працях Дж. Ло та Г. Маклеода, не
виправдав себе. Натомість, класична школа виходила з первинності
виробництва і вторинності кредиту. А. Сміт і Д. Рікардо вважали, що
об’єктом кредиту є не грошовий капітал, а капітал у його речовій формі;
гроші, що позичаються – це лише технічний засіб перенесення реального
капіталу від одного економічного агента до іншого для використання
фактичного наявного капіталу; кредит не створює капітал, він лише визначає,
як цей капітал буде застосований. Таким чином, М.Х Бунге виступив
послідовником класичної школи у трактуванні природи кредиту.
Окреме місце у науковій спадщині вченого належить дослідженню
банківської системи. Пізніше ці теоретичні напрацювання лягли в основу
його реформаторської діяльності на найвищих державних посадах Російської
імперії. Так у навчальному курсі «Поліцейське право» професор Бунге
характеризує банки наступним чином: «Зосереджуючи попит і пропозицію
по кредитних угодах, вони врівноважують ціну цієї рушійної сили
промисловості, розподіляють ризик на всю сукупність угод, надають
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кредитним зобов’язанням досконалішу форму і забезпечують виконання усієї
сукупності таких зобов’язань» [128, с. 11]. У цьому ракурсі важливим є
зауваження вченого щодо ролі банків у економічних кризах: вони не є їх
причиною, швидше – барометром стану справ: «Гостра криза, що супроводжує
неспроможність приватних банків, значно легше сприймається суспільством і
менше шкодить народному господарству, аніж криза хронічна, що властива
привілейованим банкам, що завдяки могутньому заступництву держави
продовжують діяти, не виконуючи своїх зобов’язань» [128, с. 15]. Це
спостереження залишається актуальним і зараз, адже дії уряду, спрямовані на
штучне підтримання економічної стабільності нерідко перешкоджають
відновленню ринкової рівноваги з урахуванням змін кон’юнктури, про що
застерігають і сучасні вітчизняні дослідники [475, с. 51].
Як фінансист-практик і державний діяч, М.Х. Бунге виступив з
програмою відновлення системи золотого монометалізму. Її реалізація в ході
грошової реформи 1895-1898 рр. забезпечила стабілізацію грошового обігу та
умови для подальшого розвитку капіталізму в Російській імперії. Але, як
глибокий вчений і послідовний дослідник закономірностей еволюції грошей
та кредиту, М.Х. Бунге не міг не бачити історичної перспективи розвитку
грошових відносин. Ще у 1952 році він передбачав: «Ми можемо сміливо
сказати, що з часом більша частина оборотів має не лише прийняти
посередництво кредитних знаків, але стати суто кредитними – цього вимагає
природний розвиток народного господарства. Не тільки у відносинах між
промисловцями, але також між виробниками і споживачами, у матеріальній
та духовній діяльності обмін має стати кредитним» [130, с. 177].
М.Х. Бунге вважав, що теорія кредиту розвивалась під впливом двох
основних обставин: по-перше, основних ідей панівних економічної шкіл; подруге, під впливом діяльності існуючих кредитних закладів [130, с. 185].
Тому, система кредиту його цікавила не лише як теоретика-науковця, але як
практика-реформатора. Його діяльність на посадах міністра фінансів (18811886 рр.) та голови Комітету міністрів Російської імперії (1887-1895 рр.) була
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спрямована на подолання феодальних пережитків, знищення кріпосництва,
створення модерної системи фінансів, оподаткування та грошового обігу.
Інший відомий український вчений та державний діяч М.І. ТуганБарановський

вважав,

що

М.Х. Бунге

став

істинним

реформатором

фінансової політики держави саме тому, що він був теоретиком і «прийшов
на посаду міністра фінансів як добросовісний учений, який був добре
обізнаний з економічною наукою, економічною та фінансовою політикою
Заходу» [729, с. 147].
Значний внесок на становлення науки фінансового права М.Х. Бунге
здійснив не лише як видатний вчений та непересічний державний діяч, – не
менш унікальною його рисою був педагогічний талант – вміння чітко та
доступно подати навчальний матеріал, привити у студентів непідробний
інтерес та любов до предмету вивчення. За роки викладання курсу
фінансового права у Київському Університеті учнями професора Бунге були,
серед інших, Інокентій Патлаєвський, Іван Тарасов – у майбутньому, видатні
вчені-правознавці, автори одних з перших в історії фінансово-правової науки
навчальних підручників з фінансового права. Своїм вчителем та ідейним
сподвижником вважав Миколу Християновича Бунге Іван Іванович Янжул –
професор, академік, за визнанням сучасних дослідників, – один з класиків
вітчизняної науки фінансового права. Сам І.І. Янжул таким чином згадував
про свою першу зустріч з М.Х. Бунге: «Він прийняв мене украй люб’язно і не
як міністр, а як професор професора, як старший товариш молодшого: мило,
по-доброму і уважно розпитав мене про мою останню працю з фінансів і про
майбутні плани у сфері наукових занять» [853, с. 173]. Слід відзначити, що
М.Х. Бунге відіграв важливу роль у житті та кар’єрі І.І. Янжула,
запропонувавши йому спробувати себе на державно-управлінській ниві,
запросив на посаду фабричного інспектора. Саме М.Х.Бунге ініціював
обрання І.І. Янжула академіком Петербурзької академії наук.
Ідейним соратником М.Х. Бунге та «найбільш близьким йому за духом
та переконаннями» [439, с. 165] у науковій та державній діяльності був
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Володимир Павлович Безобразов – видатний вчений, педагог, академік
Петербурзької академії наук, громадський та державний діяч, що вписав
окрему сторінку в історію становлення науки фінансового права. Слід
відзначити, що В.П. Безобразов відомий насамперед як державний та
громадський діяч, який був одним з рупорів поширення лібералізму у
аристократичних та наукових школах Російської імперії середини ХІХ
століття [463, с. 15]. Однак, його діяльність була багатогранною і
різносторонньою. Так на державній службі перед ним ставились різноманітні
фінансові завдання, такі як визначення можливості створення приватного
банківського

сектора, зміна податних

зборів, визначення структури

державних доходів, приватизація казенних заводів й ін. Розробку таких
питань В. П. Безобразов доводив до рівня самостійних наукових праць. На
його

думку,

для

підйому

народного

господарства

необхідно

було

вдосконалювати кредитну й банківську системи, упорядкувати податки й
фінанси як на загальнодержавному, так і на місцевих рівнях. Будучи
фінансовим практиком, він неодноразово наполягав на необхідності
ґрунтовного та всебічного теоретичного опрацювання кожного заходу
державної політики у фінансовій сфері, що завжди підтверджував власним
прикладом.
Рідним та багато в чому визначальним для В.П. Безобразова
навчальним закладом став Олександрівський ліцей, який він закінчив в 1847
р., а згодом викладав у ньому політичну економію й фінансове право (18681878 р.), поєднуючи викладання зі службовою діяльністю в Міністерстві
фінансів.

Зокрема,

результатом

його

викладацької

діяльності

стало

опублікування навчального підручника «Фінансове право» [80; 74] – одного з
перших комплексних навчальних курсів з даної дисципліни в історії науки
фінансового права Російської імперії.
На початку своєї службової кар’єри молодий В.П. Безобразов з 1847 по
1849 роки. служив у Державній канцелярії. У 1849 році він перейшов на
службу

в

Міністерство

фінансів,

спочатку

секретарем,

потім

став
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начальником канцелярії Департаменту податей і зборів. З 1854 по 1859 р.
Володимир Павлович служив у Міністерстві державного майна, з 1859 р. був
членом Комісії з устрою земських банків Міністерства фінансів. На цих
посадах В. П. Безобразов переважно займався розробкою фінансових
проблем. Саме під час служби у Міністерстві державного майна ним були
підготовлені перші публікації із проблем фінансів [72; 77; 78].
У 1864-1885 р. учений був членом Ради міністра фінансів, одержав чин
таємного радника (1874 р.). Будучи практиком, він не раз шкодував про
низький загальний рівень розвитку економічної науки в Росії, у зв‘язку з чим,
постійно наполягав на необхідності поширення економічних знань у
суспільстві. Як приклад наводив фінансові реформи англійських державних
діячів У. Гладстона і його наслідувача Р. Піля, які «вказали, у яку сторону
повинна слідувати державна діяльність нашого часу» [75, с. 20]. У питаннях
фінансової політики він залишався на ліберальних позиціях обмеженого
втручання держави в зазначеній області. Виступаючи проти фінансової
системи Е.Ф. Канкріна, яку він називав середньовічною, ратував за створення
приватних банків, вільну торгівлю, скасування податку на сіль і тютюн і т.д. ,
тобто за реалізацію у фінансовій політиці принципу обмеженого втручання
державної влади в економічні відносини [567, с. 11-12]. Уже в той період
молодий

учений

відстоював

центральну

роль

кредиту

в

розвитку

підприємництва, був супротивником протекціонізму. В.П. Безобразов
відзначав, що організація кредиту в Росії повинна обумовлюватися
місцевими потребами й характером російських державних і суспільних
відносин. Однак у базу цього кредиту повинні бути закладені «ті ж всесвітні
умови кредиту, які існували у подібних установах інших держав» [78, с. 4].
Як випливає з багатої літературної спадщини В.П. Безобразова, коло
його наукових інтересів було досить таки широким. Так, у його працях
досліджуються різні аспекти функціонування державного фінансового
господарства; проблеми приватизації державних підприємств питання
правового регулювання банківської та грошово-кредитної системи, земельно-
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кредитних відносин тощо. Однак, окремої уваги заслуговує розробка вченим
проблем класифікації та систематизації державних доходів і зборів та
функціонування податкової системи держави. Найбільший інтерес у цьому
плані представляє його фундаментальна праця «Державні доходи, їхня
класифікація, нинішній стан і рух» (1866-1872), що була видана російською
та французькою мовами [71]. У даній праці вперше у вітчизняній фінансовій
науці зведено і проаналізовано всі джерела державних доходів Росії. На
момент її появи окремими міністерствами і відомствами публікувалися лише
щорічні «Державні розписи доходів і витрат», що не дозволяло науковій та
управлінській громадськості сформувати загальне уявлення щодо становища
фінансової системи Росії. У зв’язку з цим, В.П. Безобразов запропонував
доручити зведення всіх відомчих доходів і витрат Державній раді. Ця праця
ввійшла до складу «Статистичного Літопису Міністерства Внутрішніх
Справ» і була видана французькою мовою в мемуарах Імператорської
Академії Наук [439, с. 168].
Ключовим завданням даної праці, на думку автора, було: відобразити в
єдиній строгій науковій системі всі діючі джерела державних доходів Росії,
вказавши кожному виду своє місце та визначивши його фінансову
важливість в загальній сукупності фінансових сил держави. При цьому
підкреслювалось значення вірної класифікації доходів: «знаючи однорідність
декількох джерел, нам набагато легше в законодавстві й адміністрації
застосовувати до кожного з них загальні правила дії, виявлені із загальних
їхніх властивостей» [71, с. 16]. В обґрунтуванні пропонованої класифікації
державних доходів автор у значній частині опирався на твори німецьких
фінансистів, яким, на його погляд, «наша наука переважно зобов'язана своєю
системою й всім своїм рухом». Всі державні доходи В.П. Безобразов
розподілив на три категорії залежно від

фінансової сили як джерела

державної казни. Першу категорію становлять податки (податі й мита),
джерелом яких є фінансові ресурси населення. Друга категорія доходів –
державні промислові доходи (регалії й промислові доходи від продажу
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державного майна, від використання державного й казенного майна й ін.), де
джерелом виступають фінансові ресурси держави. Третя категорія позначена
як

допоміжні

розпорядженні

фінансові

джерела, що

Державного

не

казначейства

перебувають

(добровільні

у прямому

пожертвування,

випадкові надходження й ін.). У цій праці В.П. Безобразовим застосовано
також компаративний метод наукового дослідження, оскільки розглядаючи
податкову систему Росії, автор зіставляв її податкові надходження в з
фінансовими системами різних західноєвропейських країн.
За задумом вченого, розроблена ним систематизація існуючих податків
та зборів повинна була б мати універсальний характер. Він зазначав, що яке б
у подальшому застосування дана таблиця не отримала, вона містить у собі
вирішення принаймні трьох ключових завдань, які перед нею ставились, а
саме: у ній міститься строга наукова класифікація всіх діючих у Російській
імперії податків і зборів, фактично всіх наявних в уряду речових способів
забезпечення державних потреб; у ній охарактеризовано існуюче фінансове
становище держави, вказана кількість доходів, що надходять до казни
держави за кожним їх родом та видом; відображено рух доходів за даними
категоріями та показана єдина зведена державна звітність щодо сплати
податків і зборів, складена на основі щорічних звітів Державного Контролю
[71, с. 7]. Треба відзначити, що такі задуми В.П. Безобразова більш ніж
успішно реалізувалися. Його фундаментальна праця стала одночасно і
практичним посібником у діяльності державних фінансових органів, і
основним теоретичним вказівником, що визначив подальші орієнтири
розвитку вчення про податки і збори у вітчизняній науці фінансового права.
Не

менш

важливе

методологічне

значення

мала

розробка

В.П. Безобразовим проблеми правового регулювання системи актових
податків (зборів) у Російській імперії. У своїй праці, яку автор назвав
теоретичним і практичним дослідженням [70, с. III], вперше у вітчизняній
науці фінансового права здійснено комплексний аналіз всіх існуючих видів
даних платежів як у Росії, так і в країнах Західної Європи. При цьому,
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поєднання теоретичної глибини, з якою автор підходить до дослідження
обраної проблематики з практичною значущістю його висновків просто
вражає. Зокрема, визначаючи загальне поняття про актові збори, вчений
виводить його на основі попереднього огляду всіх існуючих форм і видів
цього податку в Росії і співставляє їх з аналогічними платежами у Франції,
Великобританії, Австрії, Пруссії, Італії, Іспанії, Швеції

та

Бельгії.

Характеризуючи фіскальне значення актових платежів у державних
бюджетах європейських країн, автор співвідносить їх з іншими джерелами
державних доходів, що дозволяє йому визначити фіскальне навантаження
цих платежів у Росії та визначити існуюче становище і можливі передумови
їх розвитку у майбутньому. У роботі детально проаналізовано історичне
походження актових платежів та передумови їх розвитку в Західній Європі.
Особливо важливою частиною даного твору є спроба вироблення основних
начал теорії актових платежів (видів державного мита) в системі фінансової
науки та аналіз існуючих у західноєвропейській фінансовій науці підходів до
трактування правової природи державного мита та зборів «за особливі
послуги держави» [70, с. 81-88]. Окремо у даній праці В.П. Безобразов
приділяє увагу проблемі правового регулювання кріпосних та канцелярських
мит, зупиняючись на аналізі історичного розвитку даних платежів на
території Російської імперії. Автор характеризує сучасну йому систему
кріпосного та канцелярського мита, визначаючи їх характерні риси, переваги
та недоліки, вказує на фінансові результати їх застосування.
В.П. Безобразов вніс також вагомий внесок у розвиток вчення про
правове регулювання банківської та грошово-кредитної системи. Учений був
переконаний, що кредит і його головні знаряддя – банки є єдино можливою
запорукою розвитку промисловості і торгівлі. У зв’язку з цим, він бачив
головну перешкоду для розвитку російської промисловості в нерозвиненості
банківської системи [79, с. 341]. Окремі сучасні дослідники вважають, що в
60-і роки XІХ ст. саме В.П. Безобразов був лідером і натхненником напрямку
прихильників розвитку приватних банків і приватного кредиту в Росії, таких,
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як І.К. Бабст, Н.Х. Бунге, Ю.А. Гагемейстер, Є.І. Ламанський та інших [463,
с. 17]. У цій справі вчений заручився підтримкою свого друга, управляючого
Державним банком Російської імперії Євгена Івановича Ламанського. Вони
влаштували публічну дискусію, метою якої була популяризація «банківських
ідей»

А.

Сен-Симона

й

утворили

Політико-економічне

відділення

Імператорського Російського географічного суспільства. За словами Дж.Ф.
Нормано, ця організація мала відчутний вплив на державну політику в епоху
Великих реформ [14, с. 49].
Суттєвим поштовхом до розвитку вчення про банки та банківську
діяльність у вітчизняній фінансово-правовій науці стало опублікування
перекладу В.П. Безобразовим у 1862 році книги Ж.Г. Курсель-Сенеля «Банки,
їхній устрій, операції й управління» [395]. До цієї книги вчений написав
передмову, подав посторінкові коментарі та виклав у додатках фактологічний
матеріал щодо становища банків у Російській імперії, чим змістовно збагатив
її обсяг. У своїй передмові він відзначав своєчасність і практичну значимість
популярного в Європі видання, тим, що в Росії назріли передумови для
стрімкого розвитку промисловості й торгівлі «за могутнього сприяння
кредиту й банків». Характеризуючи пропонований твір, В.П. Безобразов
пише, що воно відрізняється «щасливим єднанням теорії й практики»,
містить у собі виклад всіх політико-економічних та юридичних й
адміністративних питань, що ставляться до кредиту й банків, може бути
досить повним посібником для будь-якої практичної людини – купця,
банкіра, адміністратора. Саме тому до перекладу вченим були зроблені
власні доповнення. Зокрема, подано характеристику російського вексельного
права та його недоліків, а також міститься короткий нарис розвитку
сучасного вченому положення банків у Російській імперії. Положення про
міські суспільні банки супроводжується коментарями автора про права,
обов'язки й коло операцій, наведені укази Сенату, доповіді міністра фінансів
з банкових установ[395, с. 452-459].
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Головним лейтмотивом, наскрізною ідеєю авторського підходу до
опрацювання В.П. Безобразовим нормативного матеріалу у фінансовоправовій сфері було застосування різних методів наукового дослідження
шляхом їх поєднання. З цього приводу вчений зазначав: «Розробку
вітчизняних історичних та статистичних даних, що належать до певної галузі
державних

доходів

необхідно

поєднати

з

порівняльним

вивченням

аналогічних, нерідко – тотожних фінансових інститутів у інших освічених
державах. Це порівняльне вивчення необхідне для того, щоб, по-перше,
скористатись позитивним досвідом, отриманим в ході забезпечення тих
самих потреб при тих самих історичних чи географічних умовах в інших
народів. До того ж, чи потрібно зайвий раз казати, народів значно зрілих за
нас у державному, а особливо у фінансовому житті. По-друге, порівняльне
вивчення

іноземних

фінансових

систем

потрібне

для

вітчизняних

перетворень і в тому аспекті, щоб досягти по можливості якнайбільшої
єдності у пануючих нині фінансових началах, наскільки, звичайно, така
єдність доречна відносно нашої історії та території і з нашими
національними інтересами. Єдність у фінансовому законодавстві є однією з
найважливіших, найбажаніших умов досягнення успіху всієї освіченої
Європи і кожної її окремої частини» [71, с. VII-VIII].
Сформульоване В.П. Безобразовим твердження фактично відображало
сучасну йому освітню та наукову політику Російської імперії, згідно якої
молоді талановиті науковці, які пов’язували своє майбутнє з викладацькою
діяльністю у вітчизняних університетах і готувалися до отримання
професорського

звання,

направлялись

на

навчання

до

передових

західноєвропейських університетів. При цьому, як випливає з рекомендації
Міністерства народної просвіти Російської імперії, при виборі місця
закордонного стажування перевага надавалась німецьким університетам, як
таким, що надають «найкращі результати при підготовці майбутніх
професорів» [122, с. 10].
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Така освітня політика російської держави сприяла подальшому
розвитку

вітчизняної

фінансової

та

фінансово-правової

науки,

що

проявлялось у наступних, дуже важливих аспектах. По-перше, наукове
стажування за кордоном дозволяло у відносно короткі строки заповнити
існуючі

вакансії

на

університетських

кафедрах

освіченими,

висококваліфікованими науковцями, які «з перших уст» були ознайомленими
з передовими досягненнями західно-європейської філософської, економічної,
фінансової та юридичної науки. Так, шлях наукового стажування у
європейських університетах у 60-70-х роках ХІХ ст. пройшли В.О. Лебедєв,
Г.Д. Сидоренко, І.І. Патлаєвський, М.М. Алексєєнко, І.І. Янжул, Д.М. Львов,
М.П. Яснопольський та цілий ряд інших вчених, які у подальшому
сформували плеяду вітчизняної науки фінансового права. По-друге,
перебуваючи за кордоном, молоді вчені-стажисти були зобов’язані регулярно
готувати звіти про результати власного навчання, які опубліковувались у
«Журналі

Міністерства

народної

просвіти».

У

таких

звітах,

окрім

автобіографічної інформації, наводився детальний аналіз лекцій та наукових
праць західноєвропейських вчених з фінансів та права. Це дозволяло широкій
науковій громадскості Російської імперії бути в курсі новітніх теоретичних
розробок у галузі фінансів та брати участь у науковому житті Європи, що в
свою чергу призвело до бурхливого сплеску зацікавленості до фінансовоправової проблематики. По-третє, науковое стажування молодих вчених у
європейських університетах фактично було визначальним у фомуванні їх
пріоритетів та ціннісної орієнтації щодо різноманітних наукових течій та
шкіл Західної Європи. Перебуваючи на навчанні в німецьких університетах
вітчизняні вчені-стажисти отримали можливість слухати лекції провідних
світових вчених у галузі фінансів та права, таких як Б. Гільдебранд, А.
Вагнер, К. Фішер, В.Г.Ф. Рошер, К.Г. Рау, інших світил європейської науки,
що здійснило величезний вплив на формування та розвиток їх власних
наукових поглядів. У зв’язку з цим, німецька школа фінансів (а саме такі її
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напрямки, як історичний та соціологічний) служила багатим підгрунтям для
розвитку вітчизняної фінансової та фінансово-правової науки.
Одним з перших у когорті молодих вітчизняних науковців-стажистів
другої половини ХІХ ст., хто переносив на терени вітчизняної науки
фінансового права багатий досвід німецької фінансової школи був Василь
Олександрович
майбутньому

Лебедєв
–

–

професор

випускник

Казанського

Санкт-Петербурзького

університету,

університету,

в

автор

«…самого великого в Росії за своїм змістом навчального курсу, …який був
самою грандіозною спробою систематичного викладення» [121, с. 224, 234]
фінансового права. Під час свого закордонного відрядження молодий вчений
навчався в університетах Берліну, Лейпцигу, Йени та Гейдельбергу. У
Берліні він слухав лекції професора Ганссена по фінансовій науці, вивчав
державне право у професора Рудольфа, історію Європи – у Дройзена. У
вільний від занять час В.О. Лебедєв працював в Берлінській королівської
бібліотеці: читав і конспектував Вірта, Геффтера, Моля, Pay та інших авторів,
які писали з економічних і фінансових проблем [438, с. 255]. Частину
літнього семестру 1863 В.О. Лебедєв провів у Лейпцигу, слухаючи лекції
Аренса (філософія права) і Рошера (загальний курс політичної економії і
порівняльна статистика). Після Лейпцігського університету він навчався в
університеті Йени, де відвідував лекції відомих у вченому світі професорів –
Бруно Гільдебранда (політична економія) і Куно Фішера (теорія фінансів)
[849, с. 26].
Весь зимовий семестр 1863-64 років молодий вчений прожив в
Гейдельберзі. Саме у Гейдельберзькому університеті В.О. Лебедєв слухає
лекції К.Г. Pay, що зробили визначальний вплив на розвиток його наукових
поглядів у майбутньому. Власне, з перекладу на російську мову у 1867 році
другого тому навчального курсу К.Г. Рау «Основні начала фінансової науки»
[593]

і

розпочалась

наукова

діяльність

В.О.

Лебедєва

у

Санкт-

Петербурзькому університеті, в якому даний курс викладався до 1883 року, а
самого К.Г, Рау в Росії називали «батьком фінансової науки» [438, с. 256].
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У 1868 році В.О. Лебедєвим була успішно захищена кваліфікаційна
робота на здобуття ступеня магістра політичної економії на тему «Про
поземельний податок», яка була опублікована у вигляді окремої монографії
[417]. У цій праці автор докладно описав історію оподаткування земельного
доходу, з особливою ретельністю вивчив законодавство про земельний
податок в європейських державах, докладно виклав і критично розібрав
аргументи «За» і «проти» запровадження такого податкового платежу в
Російській імперії. Однак, молодий вчений утримався від власних
практичних рецептів запровадження земельного податку в Росії, вважаючи,
що такі рецепти виходять за межі теоретичного дослідження і не можуть
знаходитись «у чітких рамках науки» [417, с. IV]. Як його характеризував
А.Й. Буковецький, маючи виняткові, енциклопедичні знання у всіх областях
фінансової науки і фінансового господарства, В.О. Лебедєв завжди волів
залишатися

осторонь від

вирішення практичних політичних

проблем

фінансового характеру. Він не виступав з осудом, але й нікого не хвалив [122, с.
16]. При цьому, В.О. Лебедєв визнавав, що проблеми правового регулювання
земельного податку для сучасної йому Російської держави були особливо
актуальними та мали велике значення, оскільки були тісно пов’язаними зі
змінами

політичного

становища

селянського

прошарку

населення,

становленням капіталістичних земельних відносин, загостренням потреб у
покращенні функціонування фінансової системи щодо справедливості і
рівномірності у розподілі податкового навантаження поміж усіма класами
громадян [417, с. III].
Як відзначають сучасні дослідники, у даній роботі прослідковується
відчутний вплив ідей К.Г. Рау на молодого вченого [849, с. 26]. Зокрема, В.О.
Лебедєв вважав необґрунтованими та піддав серйозній критиці твердження
фізіократів

щодо

оподаткування

доходів

від

використання

землі.

Погоджуючись з тим, що земельна власність надає своїм власникам певні
переваги перед іншими громадянами, вчений все ж наполягав, що земельний
податок не повинен стягуватись у якомусь вищому розмірі, ніж всі інші види
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податків. Він це пояснював тим, що земельна власність несе на собі значну
частину загальносуспільного тягаря, а отже – вона становить одне з головних
джерел загальнонародного багатства [417, с. 36].
Характеризуючи способи оподаткування землі, В.О. Лебедєв визнавав
лише два, які, на його думку, могли б бути можливими. Це оподаткування
доходу, що отримується від використання певної земельної ділянки, та
оподаткування площі цієї земельної ділянки. Вчений стверджував, що
незалежно від обраного способу оподаткування землі висновки про розміри її
податкової спроможності повинні робитись не лише виходячи з чистого чи
валового прибутку отримуваного на ній, а й на основі її капітальної вартості та
інших даних, які у повній мірі вказують на її об’єктивну, реальну вартість
[417, с. 65].
Взагалі, слід відзначити, що В.О. Лебедєв досить високо оцінював
значення земельного податку в податковій системі країни. Свою наукову
працю він, зокрема закінчував такими словами: «У який би спосіб не був
запроваджений земельний податок, не варто сумніватись, що він буде являти
собою таку форму оподаткування, яка є більш досконалою за подоходний
податок. У зв’язку з цим, заміна ним подоходних «особистісних» податків
стане суттєвим кроком вперед у фінансовому устрої держави» [417, с. 153].
Особливої

уваги

заслуговує

діяльність

В.О.

Лебедєва

як

популяризатора досягнень західноєвропейської науки. Так, окрім редакції та
перекладу другого тому навчального курсу К.Г. Рау «Основні начала
фінансової науки», він у 1858 році переклав книгу Ф. Бастіа «Економічні
софізми» [69], писав рецензії на наукові твори у сфері фінансів, які, на його
думку, заслуговували сприйняття і ствердження у вітчизняній науці. Серед
них слід окремо виділити рецензію на батотомне видання П. Леруа-Болье
«Наука про державні фінанси» [438, с. 256].
Становлення

вітчизняної

фінансово-правової

науки

пов’язане

з

формуванням окремих географічних осередків наукових досліджень. Одним з
таких найбільш відомих центрів розвитку науки фінансового права з другої
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половини

ХІХ

ст.

став

юридичний

факультет

Імператорського

Новоросійського університету міста Одеси. Серед багатьох причин, які
зумовили

розвиток

фінансово-правових

досліджень

у

стінах

цього

навчального закладу слід виділити дві, на нашу думку, основні. Перша
полягала в тому, що в структурі університету функціонувала кафедра
фінансового права – одна з перших трьох кафедр фінансового права на
території всієї Російської імперії [85, с. 47]. Це дозволило створити сприятливі
умови для формування відповідного наукового середовища і організованої
системи досліджень та викладання на високому академічному рівні курсу
фінансового права. Другою причиною була мудра та виважена кадрова
політика керівництва факультету та університету, яка базувалась на підготовці
наукових співробітників з числа власних випускників та паралельному
запрошенні на кафедру молодих талановитих та перспективних випускників з
інших юридичних факультетів. Завдяки цьому, історичний ряд викладачів
фінансового права Новоросійського університету прикрашений іменами таких
видатних вчених і особистостей, як І.І. Патлаєвський, Л.В. Федорович,
С.І. Іловайський, Г.І. Тіктін, В.М. Твердохлєбов та ін. На особливу увагу в
даному ряді заслуговує постать Інокентія іустиновича Патлаєвського –
вченого, професора, декана юридичного факультету, завідуючого кафедрою
фінансового права.
Будучи

студентом

юридичного

факультету

університету

св.

Володимира, І.І. Патлаєвський з особливою наполегливістю опановував цикл
політико-економічних дисциплін, під керівництвом вже згадуваного вище
М.Х. Бунге. Після закінчення навчання, у 1862 р., він був направлений
викладачем до Ніжинського ліцею князя Безбородька, в якому з 1863 по 1866
р.р. перебував на посаді виконуючого обов’язки професора законів казенного
управління [219, с. 351]. Після складання у 1865 році магістерського іспиту з
фінансового

права

при

Київському

університеті

св. Володимира

та

працюючи над магістерською дисертацією, І.І. Патлаєвський запрошується за
рекомендацією Ф.І. Леонтовича до Новоросійського університету, на посаду
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доцента кафедри фінансового права. Працюючи на цій посаді з 20 липня
1866 р., він викладає курс фінансового права та виконує дисертацію на тему
«Грошовий ринок в Росії від 1700 до 1762 р.р.», яку успішно захищає 31
грудня 1868 р. З 1869 року Інокентій Іустинович перебуває у закордонному
відрядженні та проходить стажування у Гейдельберзькому університеті.
Після повернення в Одесу, 11 квітня 1871 року захищає докторську
дисертацію на тему «Теорія грошового обігу Рікардо та його послідовників».
13 квітня 1871 року його обирають екстраординарним, а 20 вересня цього ж
року – ординарним професором фінансового права. З 8 квітня по 1871 року
по 8 квітня 1874 року І.І. Патлаєвський призначений секретарем юридичного
факультету. З 14 травня 1881 р. по 20 серпня 1882 р. – займає посаду декана
цього факультету [526, с. 4].
Сферу наукових інтересів І.І. Патлаєвського становили проблеми
теорії та історії фінансового права, регулювання грошового обігу,
оподаткування та інші. У науковій літературі Інокентій Іустинович відомий
насамперед за такими працями, як «Грошовий ринок в Росії від 1700 до 1762
р.р.», «Теорія грошового обігу

Рікардо та його послідовників», «Про

подоходні податки» та курсом фінансового права, що був опублікований
після смерті вченого. З приводу відносно невеликої кількості праць І.І.
Патлаєвського, нам здається дуже характерним висловлене зауваження його
учня, колеги та друга, професора Новоросійського університету В.М.
Палаузова. Він зокрема зазначав: «Справа в тім, що Інокентій Іустинович
відрізнявся надзвичайною вимогливістю до себе. Переглядаючи його папери,
я переконався, що не було б у нього цієї, можливо, зайвої до себе
вимогливості, цифра його літературних праць значно б збільшилась. В його
паперах багато матеріалу, який би в іншого вченого не залишився б
рукописом» [526, с. 5].
Однак, творчий доробок І.І. Патлаєвського характерний насамперед
своєю якістю. Зокрема, вже перша його праця «Грошовий ринок в Росії від
1700 до 1762 р.р.», опублікована у 1868 р., отримала багато схвальних
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відгуків у фінансовій літературі. Так, один з провідних фахівців у сфері
історії грошового обігу даного періоду, професор Дерптського університету
О.Г. Брікнер в своїй рецензії на дану роботу визначав її як науковий твір, що
за важливістю предмету та за ґрунтовністю і самостійністю розробки
дослідження заслуговує особливої уваги спеціалістів [117, с. 161-162]. На
думку рецензента, дослідження І.І. Патлаєвського вигідно відрізняється від
всіх попередніх наукових творів у даній сфері як за способом, методологією
опрацювання матеріалу, так і за новизною і важливістю наукових результатів.
Підтримуючи авторські висновки та положення і в загальному погоджуючись з
ними, О.Г. Брікнер вважав, що праця молодого вченого посідає одне з
найважливіших місць серед ряду наукових досліджень з історії грошей в Росії
[117, с. 175].
Дослідження І.І. Патлаєвським проблем теорії та історії регулювання
обігу грошей знайшло своє продовження у наступній його науковій праці
«Теорія

грошового

обігу

Рікардо

та

його

послідовників»

[530].

Характеризуючи значення, яке відіграла її поява у науковій літературі,
насамперед відмітимо, що в науці фінансового права ХІХ - поч. ХХ ст.
досить детально вивчався цілий комплекс питань, присвячених проблемам
грошового обігу. З випуском в обіг незабезпечених паперових грошей, для
дослідників вказаного періоду дуже гострим було питання аналізу можливих
позитивних властивостей паперового грошового обігу, а також його
небезпеки для публічних фінансів. У зв’язку з цим, представники вітчизняної
науки фінансового права у своїх дослідженнях звертались до європейського
досвіду регулювання грошового ринку, детально вивчали наукові концепції
та теорії грошового обігу Західної Європи. Особлива увага була прикута до
досвіду Англії, яку в науковій літературі вказаного періоду називали
«країною грошей та кредиту» [530, с. 19].
Дане дослідження було концептуально спрямованим у трьох напрямках:
вивченні суспільно-економічних умов, що призвели до появи теорії Рікардо та
його послідовників; теоретичному аналізі суті ідей та положень, що становили
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її зміст; характеристиці наслідків втілення її положень у правотворчу та
банківську практику. Ґрунтовно та всебічно вивчивши умови що спричинили
теорію грошового обігу Д. Рікардо та його послідовників, Інокентій
Іустинович вказує на її теоретичні витоки з камералістичної теорії цінності
[530, с. 8-9]. Відзначаючи талант та великий досвід практичної діяльності її
автора, І.І. Патлаєвський на сторінках своєї праці дискутує з ним щодо цілого
ряду положень. При цьому дискусія ведеться у притаманній Інокентію
Іуститовичу

манері

критичного

аналізу,

побудованого

на

глибоких

теоретичних узагальненнях.
До числа найбільш значущих робіт вченого належить також праця «Про
подоходні податки», що була опублікована за загальною редакцією
В.П. Безобразова [529]. Дана робота була особливо актуальною для російської
науки фінансового права кінця ХІХ ст. В Росії з 1812 проводилися спроби
введення подоходного податку, але в діючій податковій системі країни він так
і не прижився. Однак, підкреслював автор, зміна суспільно-економічних умов,
пов’язана з розвитком промисловості, появою нових податків на промислові і
торгівельні підприємства та на відсотки з капіталу, призвела до зміни
суспільної думки щодо необхідності реформування податкової системи.
Дискутуючи із західноєвропейськими та вітчизняними представниками науки
про фінанси, І.І. Патлаєвський, при цьому чітко дотримується власної
авторської позиції, застосовуючи власну аргументацію.
Як відзначав В.М. Палаузов, дана праця цікава, крім іншого, ще й тим,
що характеризує особисті якості І.І. Патлаєвського, ілюструє його людські
цінності, принципи та ідеали, сформовані ще за студентських років, яким він
залишався вірним на протязі всього життя [526, с. 6-7]. Сам автор так
формулює предмет та завдання свого дослідження: «Предметом для цієї
статті я обрав питання про подоходні податки з огляду на очікувані зміни
нашої податкової системи. Мені здається не зайвим проаналізувати погляди,
які вважаються пануючими в науці і європейській практиці, і порівняти їх з
тими прагненнями, що мають місце в російському суспільстві, яке переживає
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власне оновлення. Всі видатні події нашого суспільного життя такі, як
звільнення селян від кріпацтва, введення загальної військової повинності,
розвиток самоврядування, скасування тілесних покарань, нові суди і т.д. в
своїй основі мають спільну животворящу ідею – це ідею громадянської
свободи чи звільнення особистості» [529, с. 91]. Саме дана ідея стає основою
наукової концепції І.І. Патлаєвського як вченого та його життєвою позицією
як громадянина.
Одним з найбільш яскравих представників Харківського осередку
науки фінансового права другої половини ХІХ сторіччя, що вніс вагомий
внесок у становлення вітчизняної фінансово-правової науки і практики був
Михайло Мартинович Алєксєєнко – заслужений ординарний професор
кафедри

фінансового

Харківського

права,

університету.

декан
Свою

юридичного

факультету,

науково-педагогічну

роботу

ректор
М.М.

Алєксєєнко вдало поєднував із громадською та політичною діяльністю.
Будучи обраним до ІІІ та ІV Державної Думи Російської імперії від
Катеринославської губернії, М.М. Алєксєєнко на протязі одинадцяти років (з
1907 по 1917 роки) займав посаду голови Бюджетної комісії Державної Думи
Російської імперії [438, с. 530-531].
Після закінчення юридичного факультету Харківського університету,
М.М. Алєксєєнко у 1869 році був прикріплений на кафедрі для написання та
захисту магістерської дисертації. Слід зазначити, що науковий старт у
молодого вченого був більш ніж потужним. Так, лише за один 1870 рік ним
видано одразу декілька наукових праць, які окреслили сферу його наукових
інтересів та означили подальші напрямки наукової діяльності [35; 33; 32; 34].
Об’єднуючою

для

даних

наукових

праць

стала

означена

вченим

проблематика організації фінансової системи держави шляхом визначення
фінансових потреб держави та ефективних способів їх забезпечення. На
основі обраного підходу,

М.М. Алєксєєнко сформулював для себе три

складові науки про організацію державного фінансового господарства;
вчення про бюджет, вчення про касову частину та вчення про фінансову
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звітність та контроль. Молодий вчений притримувався позиції, що побудова
фінансового плану (бюджету) має ґрунтуватися на базовому принципі
державного господарства, яким, на його думку є закон рівноваги доходів і
витрат. Заходи, спрямовані на виконання бюджету, за словами М.М.
Алексєєнко, пов’язані з діяльністю кас, на які покладені функції прийому і
видачі сум, раціонального рахунку приходу-витрат. В свою чергу,
найголовнішим завданням державного фінансового контролю має бути
спостереження за можливо точним виконанням фінансового закону,
усунення свавілля у податках, марнотратства у витратах [35, с. 8-10].
Під фінансовою системою держави М.М. Алексєєнко розумів
сукупність позитивних юридичних норм, за якими держава, установивши
свої завдання та здійснюючи їх виконання, визначає способи користування
джерелами народного доходу [35, с. 11]. Дане визначення заслуговує
особливої уваги, оскільки для нього характерним є те, що бачення молодим
вченим фінансової системи держави базувалось саме на юридичній
домінанті, що у даний історичний період розвитку фінансово-правової науки
було досить рідкісним і піддавалось критиці у наукових колах [204, с. 78].
У другій праці вченого – «Погляд на розвиток вчення про податок у
економістів А.Сміта, Ж.-Б. Сея, Рікардо, Сісмонді та Д.-С. Мілля» [32],
прослідковуються водночас вплив німецької історичної школи, насамперед,
Л.Штейна, та гуманістичні традиції вітчизняної фінансової науки, які і
визначили соціальні пріоритети у трактуванні природи і призначення
держави в системі поглядів М.М. Алексєєнка. Так, на думку вченого, кожна
функція держави спирається, врешті-решт, на етичну основу і тільки з такої
точки зору може бути зрозумілою. Загальне призначення держави він вбачав
у створенні умов для безкінечного прогресу людства, сприянні щастю
людини,

наданні

їй

можливості

і

засобів

досягати

особистого,

господарського і суспільного розвитку. Відповідні умови може створити
держава, але це завдання не по силам окремій людині – у цьому й полягає
ідея суспільного життя [32, с. VI-VII].
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В податках, на думку М.М. Алексєєнка, відчувається тісний зв’язок
економічних і політичних явищ. З одного боку, як вважав вчений, податки є
одним із елементів розподілу, складовою частиною ціни. З іншого, –
встановлення, розподіл, вилучення і використання податків – одна із функцій
держави. Не зважаючи на таке важливе місце податків у житті суспільства,
теорія оподаткування, фінансова наука, як констатував він, залишалися в
зародковому становищі.
У зв’язку з цим, досить цікавим є трактування М.М. Алексєєнком місця
науки фінансового права у системі суспільствознавчих наук. Як писав
вчений, оскільки державне фінансове господарство є лише однією з форм
народного господарства, то ця наука повинна знаходитись у тісному зв’язку
із загальною наукою про народне господарство – суспільною економією,
використовуючи її основні положення і принципи. Якщо розглядати науку
про державну діяльність з точки зору пропозиції і з точки зору попиту, то на
цій підставі її можна розділити на управління і фінанси. До предмету першої
належить процес виробництва державою різноманітних благ, до іншої –
оплата благ, які держава надає, тобто податки, мито, державний борг [32, с.
XIV]. М.М. Алексєєнко вказував на хибність традиційного у вітчизняній
науці підходу до держави як фінансового гегемона. Він наголошував, що
захоплення вирішенням фіскальних задач без врахування їх наслідків,
протиставлення державного та народного господарства повинно неминуче
призвести до перегляду політико-економічних основ фінансової науки.
Зокрема, з цього приводу він писав: «Відсутності порядку в житті відповідав
хаотичний стан науки, яка, в свою чергу, впливала на практику» [32, с. II].
Перебуваючи на науковому стажуванні в університетах Німеччини,
Австрії та Франції, М.М. Алексєєнко зайнявся детальним дослідженням
сутності та правової природи податків. При цьому, він дотримувався
трактування податків як оплати за послуги держави: «Податки можна
розглядати як примусові платежі за послуги державного управління
населенню у правовому, культурному і господарському відношенні.
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Обґрунтуванням величини цих примусових платежів є загальні витрати на
державне управління, яке забезпечує умови для господарської та будь-якої
іншої діяльності» [36, с. 16]. М.М. Алексєєнко повністю підтримував позицію
П.Прудона, що питання про податки є питанням про державу. Адже, як
вказував він, податки завжди становили джерело існування державного
апарату, забезпечували реалізацію політичної волі й здійснення владних
повноважень. Якщо метою державної діяльності визнано благо людини і
задоволення суспільних потреб, то оподаткування має бути, по-перше,
загальним, по-друге, необтяжливим, по-третє, максимально наближеним до
частки кожного у споживанні тих суспільних благ, що надаються державою і
для створення яких, власне, ці податки призначені [36, с. 11].
Вчений усвідомлював, що принцип загального оподаткування тривалий
час був предметом дискусій і викликав опір у сучасній йому вітчизняній
науці. «Різні способи надання коштів державі, тобто різні податки і так звані
принципи обкладання, що визначають систему оподаткування, – писав
М.М. Алексєєнко, – перебувають у зв’язку зі станом, структурою, типом
суспільства. При формуванні системи оподаткування люди прагнуть
справедливості, на її забезпечення скеровано діяльність державних органів і
податкового законодавства. Однак, справедливість, як усе моральне, є
поняттям відносним і залежить від місця, часу і культури народу, її
розуміння змінюється залежно від соціальної структури суспільства,
панівних поглядів та усвідомлення потреб господарства і держави» [37, с.
111]. Ідея загальної податкової повинності не могла мати підтримки у
суспільстві, для якого властивим було виокремлення класів, що підлягають
оподаткуванню. Вона, як зазначав дослідник, була образливою для
привілейованих як спроба зрівняння вищих і нижчих, вона суперечила
основам суспільного життя. Натомість, у суспільстві, де фундаментальним
началом визнано рівність перед законом, судом, службою і оподаткуванням,
загальний характер стягнення податків – звичайна і природна річ. Отже,
перехід до загального оподаткування, на думку М.М. Алексєєнко, означав
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утвердження громадянського суспільства, зміни суспільної свідомості та
моралі, що закріплювались у економічних інститутах і праві.
Знаменною віхою в історії становлення вітчизняної науки фінансового
права була наукова діяльність визначного вченого та педагога, професора
фінансового права, академіка Санкт-петербурзької академії наук Івана
Івановича Янжула. Його науковий та творчий шлях розпочався іще в
студентські роки на юридичному факультеті Московського університету, де
він зацікавився соціальною фізикою Л. Кетле і політекономією Дж. Ст.
Мілля. Захопившись «серйозним читанням», студент відчув смак до
самостійної наукової роботи. Згодом він згадував, що його перший твір з
проблем соціальної статистики відзначався такою глибокою вірою в науку,
що зважаючи на юність автора, безсумнівно, заслуговував найбільшої хвали і
заохочення в інтересах його майбутніх занять [852, с. 10]. Будучи студентом
третього курсу, молодий талановитий студент підготував наукову працю
«Торгівельні шляхи Росії в Середню Азію», яка викликала зацікавленість у
професора фінансового права Ф.Б. Мільгаузена. Ця подія виявилась
доленосною у житті І.І. Янжула, так як професор Ф.Б. Мільгаузен,
прочитавши твір і ґрунтовно обговоривши його з автором, обіцяв йому, що
якщо він стане і далі так наполегливо працювати, залишити його при
університеті для підготовки до професорського звання [848, с. 18].
Після закінчення юридичного факультету в 1869 р. І.І Янжул був
прикріплений при університеті, а потім відряджений за кордон «для
вдосконалення в науках і написання дисертації» [852, с. 12]. Першим
пунктом

призначення

закордонного

стажування

І.І.

Янжула

став

Лейпцизький університет, у якому молодий вчений слухав лекції відомих
професорів Г.Ф. Кнаппа і В.Г.Ф. Рошера. Після цього, він продовжив
стажування

у

Гейдельберзькому

та

Цюріхському

університетах.

Познайомившись ближче з історичною науковою школою в університетах
Німеччини та Швейцарії, І.І. Янжул вирушив до Англії. Саме у Лондоні
молодий вчений визначився з напрямками своєї наукової діяльності. Як він
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відзначав, тема його майбутньої дисертації була зумовлена триваючими
багато років у наукових колах гострими дискусіями про переваги і недоліки
різних податкових систем. І.І. Янжул вирішив зупинитися на історії
непрямого оподаткування, вивчення якої, на його думку, могло дати
необхідний матеріал для вирішення суперечки між прихильниками і
критиками цієї системи. «На перший раз ми обмежилися акцизом або
податками на споживання, що опосередковано справляються, оскільки вони є
податками, які можна назвати переважно непрямими» – зазначав вчений у
вступі до свого дослідження [856, с. IV]. Для вирішення цього завдання автор
обрав саме Англію як країну, в якій податки на споживання набули
особливого поширення, а також тому, що тут мало місце «чудове багатство
доступних досліднику документальних матеріалів та літератури з цієї теми»
[852, с. 72]. Захист магістерської дисертації І.І. Янжула «Досвід дослідження
англійських непрямих податків. Акциз», що відбувся 23 листопада 1874, став
важливою науковою подією на юридичному факультеті Московського
університету. Про це свідчить постанова факультету, у якій зазначалося, що
використання унікальних джерел дало можливість дисертанту не тільки
поповнити, але і виправити деякі відомості, що містилися в роботах його
попередників, і представити твір, який відповідає найсуворішим вимогам
науки [854, с. 7].
Основною ідеєю дисертаційного дослідження І.І. Янжула було те, що
боротьба класових інтересів визначає характер фінансової системи держави.
Вчений відзначав, що у XVII-XVIII ст. в Англії панували акцизи, оскільки ця
форма оподаткування була вигідна володіючому на той час політичною
владою землевласницьку класу. Однак по мірі розвитку капіталізму і
зростання впливу буржуазії, більшість акцизів і митних зборів, які
перешкоджали подальшому розвитку британської промисловості і торгівлі,
були скасовані. Зі зростанням політичного значення робітничого класу,
податкова система продовжувала реформуватися у бік прибуткового
оподаткування і подальшого скасування непрямих податків. Примітно, що до
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головного висновку про вплив боротьби класових інтересів на державний лад
і характер фінансових установ І.І. Янжул прийшов самостійно, без впливу К.
Маркса, з яким, як згодом виявилося, він працював з тими ж джерелами і в
тих же залах Британського музею. Дисертація І.І. Янжула, незважаючи на
гостроту і дискусійність теми привернула увагу фахівців. У наукових колах
їй давалася в цілому висока оцінка як «дуже ґрунтовній» монографії, що
«написана майстерною рукою» і являє собою «прекрасну ілюстрацію до
історії фінансового і суспільного побуту Англії» [852, с. 143].
Предметом докторської дисертації І.І. Янжул обрав

інший вид

непрямого оподаткування – митний збір. Молодий вчений поставив собі за
мету простежити історію розвитку ідей вільної торгівлі та протекціонізму в
Англії у зв’язку з їх впливом на митне законодавство і економічне життя
країни. Восени 1876 року І.І. Янжул опублікував перший том наукової праці
під

назвою

«Англійська

вільна

торгівля»,

у

якому

досліджувався

меркантилістський період її історії [850]. Дослідження було представлено в
якості докторської дисертації і після її успішного захисту 30-річний І.І.
Янжул

був

університету

затверджений
по

кафедрі

ординарним
фінансового

професором

права.

Вихід

Московського
другого

тому,

присвяченого періоду вільної торгівлі Англії, був опублікований у 1882 році
[851].
Опублікування І.І. Янжулом своєї двотомної праці, присвяченій
Англійській вільній торгівлі здійснило справжній резонанс серед вітчизняної
наукової еліти. Як відзначали сучасні йому дослідники, наукове значення
цього дослідження полягало не тільки в детальній розробці літератури за
темою та внесенням багатьох істотних поправок і додатків до існуючих
відомостей з історії англійської економічної політики протягом декількох
століть. Важливішим було те, що відзначивши суттєву зміну в поглядах
англійського суспільства на класичну політекономію і занепад її старого
престижу, І.І. Янжул спеціально досліджував питання про те, яким чином і
чому віра в найбільш суттєві положення і принципи економічної науки,
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встановлені її засновниками, виявилася значною мірою розхитаною.
Обравши для економіко-соціологічного аналізу вражаючий за своїми
масштабами

історичний

простір,

охопивши

ним

все

різноманіття

економічних концепцій і шкіл, вчений доводив, що розвиток науки
відбувається не тільки на основі логічних висновків і аргументів «холодного
розуму», але і завдяки аргументам людських почуттів та симпатій» [854, с. 8].
Віра в непорушність принципу вільної конкуренції та невтручання держави в
економічне життя, навіть якщо суспільне благо вимагає зворотного,
виявилася частково втраченою [853, с. 112].
Детально досліджуючи англійську економічну та фінансову науку
І.І. Янжул прийшов до висновку, що нова перебудова політичної економії
повинна ґрунтуватися переважно на індуктивному методі і що саме в такому
сенсі вона «є більш наукою майбутнього, ніж сьогодення». Стара доктрина з
її дедуктивним методом вірила в абсолютну істину своїх головних положень.
Індуктивізм ж, на думку вченого, довів їх відносний характер, переконуючи в
необхідності враховувати особливості і конкретно-історичні умови окремих
країн. З'ясування причин, за якими Англія прийняла в своїй політиці систему
саме вільної торгівлі, показало, що вона повинна була її прийняти «за
особливими умовами свого економічного побуту і що ця система була для неї
тоді найбільш вигідною та безпечною» [851, с. XVII]. Наведені автором дані
свідчили про значне зростання багатства держави Англії, чого не можна було
сказати про добробут її народу. Вільна торгівля казково збагатила
промисловців і торговців, але аж ніяк не прошарок працюючих.
Вітчизняні рецензенти, звертаючи увагу на достоїнства цієї капітальної
праці, ставили в заслугу автору також висновок про визначальну роль
державних інтересів у виборі тієї чи іншої системи торгівлі. Зазначалося, що
завдяки широкій постановці питання твір І.І. Янжула має не тільки
абстрактне наукове значення, але і зачіпає побічно або прямо актуальні
проблеми сучасної йому російської дійсності. Зокрема, Д.І. Менделєєв, який
брав

участь

у

розробці

російського

митного

тарифу

1891

року,
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використовував конкретно-історичний та аналітичний матеріал дослідження
І.І. Янжула для обґрунтування своєї концепції економічного розвитку Россіі
[452, с. 11-13].
Фундаментальне дослідження І.І. Янжула з фінансової історії Англії
зайняло визначне місце не лише у вітчизняній, а й у європейській історичноекономічній та фінансово-правовій літературі, а сам автор здобув репутацію
«кращого і навіть єдиного у нас знавця народногосподарського життя, історії та
літератури Англії» [231, с. 353]. Як не без підстав зазначав Л.З. Слонимський в
«Критико-біографічному словнику російських письменників і вчених», І.І.
Янжул цілком заслужено здобув право на «видатне і зовсім самостійне місце в
нашій економічній літературі» [141, с. 60].
Кінець 1970-х – початок 1980-х рр. виявилися для І.І. Янжула особливо
плідними в науковому відношенні. Більше двох десятків монографічних робіт
з різноманітної тематики, що вийшли з-під його пера в цей період, свідчили
про вже сформовані професійні інтереси і наукові уподобання. За своїми
поглядами вчений, що виділявся в групі молодих ліберальних професорів, був
близький

до

історичної

школі

фінансів

в

течії

історично-етичного

спрямування. Схиляючись до так званого «державному соціалізму», він був
прихильником широкого втручання держави в економічне життя і покладав
надії на його соціальну політику, здатну, на його думку, згладити суспільні
протиріччя, пом'якшити конфлікти і полегшити долю трудящих класів.
Сказане вище дозволяє стверджувати, що період 60-70 років ХІХ
століття був одним з найбільш плідних в історії вітчизняної науки
фінансового права. У цей час потужним стимулом для її розвитку стала
відповідна державна освітня політика, серед заходів якої було запровадження
кафедр фінансового права у вітчизняних університетах та створення умов
молодим перспективним вченим, прикріпленим для здобуття магістерського
чи професорського наукового ступеня, для стажування у провідних
університетах Західної Європи. Внаслідок цього, саме в даний історичний
період вітчизняна фінансово-правова наука поповнилась рядом спеціальних
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комплексних наукових досліджень з бюджетної, податкової, грошовокредитної, банківської та іншої проблематики. Збагачені передовим
європейським досвідом, молоді вітчизняні вчені-фінансисти фактично
змінили існуючі протягом тривалого часу пріоритети фінансово-правових
досліджень перенісши акценти з проблематики механізму наповнення казни
держави та оптимізації її податкової системи на питання забезпечення
загальносуспільного добробуту шляхом справедливого розподілу фінансових
ресурсів між усіма прошарками суспільства.
Особливо змістовними для розвитку фінансово-правової науки стали
80-ті роки ХІХ ст., у які були створені авторські систематизовані навчальні
курси фінансового права, на базі викладання відповідної навчальної
дисципліни у вітчизняних університетах. Зокрема, у ці роки були
опубліковані: енциклопедичний курс професора Санкт-петербурзького
університету В.О. Лебедєва «Фінансове право» (1882-1883 роки) [418; 420];
«Нарис науки фінансового права» професора Ярославського юридичного
ліцею І.Т. Тарасова (1883 рік) [698]; «Курс фінансового права» професора
Новоросійського університету І.І. Патлаєвського (1885 рік) [528]; «Курс
фінансового права» професора Казанського університету Д.М. Львова (1888
рік) [440]. Окремо в цьому переліку слід вказати на навчальні курси
професора Московського університету І.І. Янжула, такі, як: «Фінансове
право» (1881 рік) [863], «Історія фінансового права» (1882 рік) [855],
«Фінансове право. Керівництво для студентів юридичного факультету» (1885
рік) [864]; та цілий ряд навчальних курсів інших представників фінансовоправової науки [796; 867; 868; 638].
Серед вказаних вище навчальних курсів окрема місце займає підручник
«Фінансове право» В.О. Лебедєва, який, за справедливим визнанням
сучасників та вчених минулого [315, с. 38-39; 85, с. 47-48; 585, с. 53-54],
відкрив новий період в історії вітчизняної фінансової та фінансово-правової
літератури. Ця фундаментальна наукова праця отримала заслужену схвальну
оцінку як у вітчизняних наукових колах, так і за межами Російської імперії.
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Будучи переведений і виданий на багатьох іноземних мовах, підручник
отримав позитивні рецензії фахівців з провідних наукових центрів Європи.
Як справедливо відзначив О.М. Козирін, таке прихильне відзначення роботи
В.О. Лебедєва фактично означало визнання самостійності і оригінальності
російської фінансово-правової науки, яка на протязі тривалого часу
залишалася в тіні європейських університетів [421, с. 7].
Вагомий внесок навчального курсу В.О. Лебедєва на становлення
вітчизняної фінансово-правової науки відзначався і радянськими вченимифінансистами. Зокрема, А.Й. Буковецький, визначаючи місце В.О. Лебедєва в
історії вітчизняного фінансового права, пише про нього як про автора
«самого великого в Росії за своїм планом курсу фінансової науки» [121, с.
234]. Характеризуючи даний навчальний курс, професор Новоросійського
університету С.І. Іловайський відзначив, що «він був одним з перших та
залишається одним з найкращих досліджень, присвячених питанням теорії,
практики та історії бюджетного права» [315, с. 39]. І справді, слід повністю
погодитись з такою високою оцінкою. У даній фундаментальній праці
детально досліджується бюджетна система держави, її касовий устрій та
державний фінансовий контроль. При цьому, у кожній главі поданий
глибокий історичний опис розвитку бюджетно-правових інститутів у країнах
Західної Європи, США та окремо в Російській імперії. Характеризуючи
становлення бюджетно-касового устрою, В.О. Лебедєв охарактеризував
еволюцію правового регулювання організації і операцій бюджетних кас з
часів Петра І до кінця ХІХ ст., що у вітчизняній науці фінансового права теж
було здійснено вперше.
Головною і принциповою позицією вченого у власній теоретичній
конструкції державного бюджету була та, що бюджет повинен містити в собі
детальну характеристику всіх доходів і витрат, тобто всього передбачуваного
стану фінансів на майбутній період часу. Умова повноти бюджету, у його
баченні повинна виключати приховування державних доходів або витрат.
В.О. Лебедєв стверджував, що бюджет обіймає собою все життя держави,
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оскільки містить в собі економічні умови її прояву. Він вважав, що закон про
бюджет повинен бути ясним і доцільним, оскільки зачіпає як інтереси
держави, так і господарство і утворення капіталу у окремих особистостей, у
зв’язку з чим питання про бюджет повинно становити найбільш істотний
момент в законодавстві будь-якої цивілізованої держави [418].
Окремо слід наголосити, що саме В.О. Лебедєв першим у вітчизняній
фінансово-правовій науці розробляв юридичну складову теорії бюджету. У
тлумаченні вченого бюджет як законодавчий акт є виразом державного ладу
країни. Тому, до однієї з головних його функцій він відносив правову,
вважаючи, що саме бюджет як закон зобов'язує фінансову владу до розумних
дій і одночасно обмежує її.
Поява навчального курсу «Фінансове право» В.О. Лебедєва стала
знаменною подією в науковому житті Росії. Характерним є той факт, що як
сучасні В.О. Лебедєву критики, так і в майбутньому дослідники називали цей
монументальний твір не підручником, а швидше «хрестоматією», або
«фінансовою енциклопедією». Як писав відомий російський вченийфінансист та державний діяч В.Т. Судейкін, фінансове право професора В.О.
Лебедєва взагалі мало схоже на підручник, а швидше – на окрему
монографію або енциклопедичний довідник [686, с. 41]. Вже згадуваний
А.Й. Буковецький вважав, що величезна кількість матеріалу, робить дану
працю схожою на хорошу хрестоматію, а місцями – на систематичний
довідник, дуже далекий від підручника [122, с. 19].
Важливе значення у становленні вітчизняної фінансово-правової науки
стала публікація у 1883 році підручника професора поліцейського і
фінансового права Ярославського Демидівського ліцею Івана Тимофійовича
Тарасова «Нарис науки фінансового права» [698]. Дана праця була
опублікована саме як підручник, на базі лекцій, що читались І.Т. Тарасовим в
Ярославському Демидівському юридичному ліцеї на протязі 1878-1881 років.
Особливістю структури даної праці, чим вона виразно виділяється серед
подібних праць означеного періоду, є та, що з її тридцяти трьох глав,
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тринадцять присвячені теорії та історії науки фінансового права та
проблемам становлення фінансових установ. У вступі, автор дає власні
визначення основним категоріям фінансового права, якими, на його думку, є:
державне фінансове господарство, фінанси та фінансове управління, наука
фінансового права, фінансове законодавство, відповідальність органів
фінансового управління та фінансова відповідальність приватних осіб. На
думку вченого, організація державного фінансового господарства створює
юридичний порядок між державою з одного боку, та громадянами з іншого.
Вивченням даного порядку повинна займатись наука фінансового права, як
наука про «правомірне державне господарство» [699, с. 51].
Надзвичайно важливою з теоретичної точки зору є визначена
І.Т. Тарасовим суспільна зумовленість фінансового права та фінансовоправової науки. Вчений її розкрив наступним чином: «Перед державою існує
неминуча необхідність забирати від громадян частки їх майна і покладати на
них певні обтяження. Громадяни ж, природно, прагнуть нічого не віддати,
або принаймні уділити державі якомога меншу частину власних майнових
благ. В силу цього, зароджується боротьба двох протилежних інтересів, що
примиряються правом. Цим правом окреслюється коло свободи державногосподарської сфери, яке стикається з колом свободи приватної чи суспільногосподарської сфери. Отже, неможливим є наукове всебічне дослідження
фінансів,

яке

б

здійснювалось

незалежно

від

спричинених

ними

правовідносин. Тому, помилковою є заміна терміну «наука фінансового
права» терміном «наука, чи теорія фінансів…» [698, с. 8].
Ці та цілий ряд інших положень навчального курсу І.Т. Тарасова
«Нарис науки фінансового права» дозволяють з усією впевненістю
стверджувати, що дана наукова праця, яка присвячена саме правовому
регулюванню державних фінансів, є однією з ключових у фінансово-правовій
науці ХІХ століття, а її автор однозначно може вважатись одним з
родоначальників вітчизняної науки фінансового права.
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Важливою подією у науковому житті не лише Новоросійського
університету а й вітчизняної фінансово-правової науки в цілому стало видання
«Курсу фінансового права» І.І. Патлаєвського. Одразу ж після своєї появи,
дана праця стала предметом широкого обговорення у фінансовій науці
Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст [292, с. 11]. Публікація цього
підручника була здійснена у 1885 році після смерті його автора, на підставі
звернення

юридичного

факультету

до

керівництва

Імператорського

Новоросійського університету. У своїй передмові до видання, проф. В.М.
Палаузов писав: «Навряд чи можна краще вшанувати пам’ять покійного
вченого і професора. У такий спосіб вчена колегія засвідчила, що наукова
спадщина, яку залишив після себе І.І. Патлаєвський, достойна зберігання та
передачі спадкоємцям – майбутнім поколінням вчених і тих, хто навчається»
[528, с. 1].
Підручник було видано за загальною редакцією магістра політичної
економії Новоросійського університету Льва Васильовича Федоровича, (в
майбутньому – професора цього університету, видатного вченого, крупного
фахівця у сфері економічної та фінансової науки) [475, с. 67-69], який після
смерті І.І. Патлаєвського викладав навчальний курс фінансового права. За
словами

Л.В. Федоровича,

зміст

цієї

книги

становили

лекції

І.І. Патлаєвського, які він читав у 1879 році. Тому характеристика історичних
нарисів, статистичних даних та законодавства датована станом на 1878 рік.
При цьому, окремі застарілі фактологічні дані курсу були замінені
Л.В. Федоровичем на новіші [528, с. XIV].
За своєю структурою, Курс фінансового права складається зі вступу,
трьох частин та додатків. У вступі розкривається зміст предмету та історії
фінансової науки, її зв’язок з іншими науками, співвідношення фінансової
науки і фінансового (позитивного) права, а також структура даної галузі
знань. Зміст першої частини становить вчення про державні видатки та їх
класифікація

за

окремими

галузями.

Друга

частина

присвячена

характеристиці державних доходів, теорії податків та їх системі. У третій
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частині викладено питання бюджету, організації кас, державного кредиту та
державного боргу. В додатках автором розміщено акти законодавства,
зокрема: Лісний устав, Устав про казенні оброчні статті тощо.
Характерною рисою даної праці, як і більшості інших наукових праць з
цієї проблематики даного історичного періоду була та, що фінансове право
розглядалось у невід’ємній єдності з економічною наукою про фінанси.
Визначаючи предмет науки фінансового права та виділяючи в ньому дві
складові – економічну та юридичну, І.І. Патлаєвський вважав, що домінуючою
є саме економічна. Тому, розглядаючи фінансову науку і науку фінансового
права як нерозривне ціле, він ототожнював дані поняття. Вчений стверджував,
що предметом фінансової науки (науки фінансового права) є фінансове
господарство держави: його сутність, структура, форми та методи державної
фінансової

політики

тощо.

Однак

управління

власним

фінансовим

господарством неминуче призводить до встановлення відповідного правового
порядку співвідношення держави та її громадян на умовах правомірності та
справедливості.
У 80-х роках ХІХ ст. особливо плідно над підготовкою підручників з
фінансового права працював професор Московського університету І.І. Янжул.
На потязі досить короткого періоду, з 1881 по 1885 роки ним було
підготовлено декілька підручників з фінансового права [863; 855; 864], окремі
з яких були перевидані [862]. Вінцем такої інтенсивної роботи щодо
систематизації науки фінансового права стало опублікування у 1890 році
фундаментальної наукової праці «Основні начала фінансової науки: вчення
про державні доходи» [858].
Даний науковий твір був задуманий автором та опублікований саме як
університетський підручник. І.І. Янжул у передмові до нього писав: «Ця праця
являє собою скорочений курс лекцій, читаних у Московському Університеті.
Мета автора – надати студентам посібник і керівництво при вивченні
фінансового права і на заміну літографованих його видань» [857, с. 4]. Однак,
стиль написання цієї праці вигідно виділяє її серед аналогічних праць даного
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історичного періоду. Вчений повністю відходить від простого переказу
позитивного фінансового права, піддає критичному аналізу окремі положення
чинного законодавства, виявляє його недоліки і слабкі сторони і в результаті
формулює власні пропозиції щодо їх усунення. У роботі широко застосовані
також історичний, статистичний та компаративний методи наукового
дослідження. При цьому, автор дуже часто у власній аргументації посилається
на західноєвропейських класиків фінансово-правової науки, таких як А.
Вагнер, К.Г. Рау, П. Леруа-Болье та інші, що суттєво збагачує науковий
апарат даної праці.
Квінтесенцією даного наукового твору стало розроблене І.І. Янжулом
вчення про податки, теоретична цінність і значимість якого не втрачена і до
нашого часу. Досліджуючи правову природу податків, вчений робив
головний акцент на їх загальносуспільному значенні: «Користування
державними послугами часто зовсім не передбачає за собою негайної
винагороди. Внаслідок цієї обставини, в суспільстві складається абсолютно
хибне уявлення, що держава та її послуги мають дармовий характер, і в силу
цього вимагають від держави більше, ніж вона може дати, забуваючи при
цьому, що вона даром нічого не може зробити і що на надання різних послуг
вона має затрачати ті ж кошти, які отримує від самих підданих» [857, с. 170].
Під податками вчений розумів односторонні економічні пожертвування
громадян або підданих, які держава чи інші суспільні групи в силу того, що
вони є представниками суспільства, стягують легальним шляхом і у законний
спосіб з їх приватного майна для задоволення необхідних суспільних потреб і
спричинених ними витрат. На думку І.І. Янжула, право держави вимагати
податки і обов’язок громадянина їх платити тісно пов’язані один з одним,
однаково випливають з самого факту існування держави та факту об’єднання
громадян у державний союз для досягнення спільних цілей щодо захисту
особи і майна громадян, покращення народного добробуту тощо. Ця взаємна
система прав і обов’язків між державою і громадянами зумовлює існування
податків, і в той же час є їх юридичною підставою, що відрізняє податки від
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інших джерел державного доходу. Тому, вчений наголошував, тільки ті
пожертвування можуть називатися податками, які випливають із загальних
відносин верховної влади до підданих громадян і зумовлені не якимись
спеціальними актами та договорами, а самим фактом існування держави [859,
с. 241-242].
Курс «Основні начала фінансової науки: вчення про державні доходи»
за ступенем своєї науковості, точності і ясності викладу матеріалу був
визнаний кращим у вітчизняній фінансовій літературі і був декілька разів
перевиданим. У своєму листі І.І. Янжулу М.Х. Бунге писав: «Ваш твір один з
небагатьох, яким я щиро бажаю найбільшого успіху. Тому, що цей його успіх
буде успіхом фінансових знань у Росії» [853, с. 86]. Унікальність цієї наукової
праці в тому, що специфіка її жанру як університетського навчального курсу
не завадила автору навести окремі дискусійні позиції, сформулювати власне
бачення розвитку фінансової та податкової систем держави.
У 1893 році дана книга була удостоєна премії Санкт-Петербурзької
Академії наук. Одночасне визнання наукових заслуг І.І. Янжула як одного із
засновників вітчизняної науки фінансового права виразилось в обранні його
членом-кореспондентом цієї академії. Характерним є також те, що визначний
внесок І.І. Янжула у створення вітчизняної фінансово-правової науки був
відзначений радянськими дослідниками економічної та юридичної фінансової
думки [122, с. 21; 334, с. 183]. На високу наукову цінність та актуальність його
вчення про податки вказують і сучасні вчені [85, с. 48; 387, с. 117].
Таким чином, якщо розглядати системність, як одну з ознак
сформованості та самостійності науки фінансового права, то можна
стверджувати, що саме період 60-80-х років ХІХ століття став етапом її
формування як самостійної галузі наукових досліджень на вітчизняних
теренах. Адже саме у цей час були опубліковані крупні монографічні роботи,
які суттєво розширили сферу науки фінансового права, видані системні,
фундаментальні за своїм змістом лекційні курси та підручники з даної
навчальної дисципліни.
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Характеризуючи

інтенсифікацію

наукових

досліджень

у

сфері

правового регулювання фінансових відносин, що мала місце у другій
половині ХІХ ст., можна зробити такі висновки. По-перше, потужним
стимулом до підвищення наукових інтересів у сфері фінансів і права стали
кардинальні перетворення фінансової системи в цілому та бюджетної,
податкової, банківської, грошово-кредитної систем зокрема, що мали місце у
європейських країнах. По-друге, у Російській імперії саме в означений
історичний період фінансово-правові дослідження набули «наукової форми»
– почали здійснюватись на базі вітчизняних університетів штатними
вченими, які нерідко поєднували власну наукову діяльність із громадською,
політичною

діяльністю

чи

державною

службою.

По-третє,

наукові

дослідження з фінансової та фінансово-правової проблематики виконувались
на спеціально створених університетських кафедрах фінансового права у
рамках захисту вченими магістерських і докторських дисертацій та
отримання вченого звання доктора чи професора фінансового права. Тобто,
фінансово-правова

наука

набула

формального

(університетської)

науки.

По-четверте,

статусу

виконання

академічної

магістерської

чи

докторської дисертації передбачало для здобувача можливість наукового
стажування у провідних університетах Німеччини, Франції, Англії, Австрії та
інших країн Західної Європи. Це розширювало науковий світогляд та
кругозір молодих вчених-фінансистів, а також дозволяло широким колам
наукової громадськості оперувати новітніми теоретичними розробками у
галузі фінансів, здобутими у Західній Європі. По-п’яте, глибинні фінансовоправові реформи, що мали місце на території Російської імперії та
можливість опрацювання передових і фундаментальних західноєвропейських
наукових праць, присвячених економічній, статистичній, соціологічній та,
зрештою,

фінансово-правовій

проблематиці,

призвели

до

суттєвого

розширення кола наукових досліджень у науці фінансового права та
подальшої систематизації набутих знань.
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3.2. Наука фінансового права в умовах становлення інститутів народного
представництва (початок ХХ ст.).
Перехід від панування абсолютизму до конституційної форми
правління, що мав місце у ряді країн Західної Європи у середині ХІХ ст.,
кардинальним чином вплинув на юридичну та фінансово-економічну науку.
Будучи одним зі стрижневих та невід’ємних елементів конституційного
правління, процедура розгляду та затвердження бюджету народними
представниками

постала

ключовим

питанням

у

проблематиці

західноєвропейської фінансової та фінансово-правової науки [797, с. 10].
Проблеми організації фіскальної діяльності держави поступово заміщувались
питаннями справедливості оподаткування всіх прошарків суспільства,
узгодження державних потреб у фінансових ресурсах із загальносуспільними
потребами, рівномірності розподілу бюджетних коштів тощо. Така зміна
пріоритетів у предметі науки фінансового права призвела до трансформації
методології фінансово-правових досліджень. Аналітичні методи класичної
школи політекономії, що панували у ХVIII – на початку ХІХ ст. у
європейській фінансовій думці та історичні методи німецької історичної
школи другої половини ХІХ ст., застосовувались вітчизняними вченимифінансистами з поєднанням соціологічних методів, в основу яких була
закладена ідея причинного дослідження фінансово-правових явищ як
продукту суспільно-політичних умов, а саме – економічного ладу і
політичної організації конкретної держави [315, с. 18].
Теорія народного представництва та побудована на ній соціологічна
методологія, що активно розроблялась і обговорювалась у широких колах
західноєвропейської науки і громадськості [814, с. 283-318], безумовно
знаходила свій відголос у економічній та фінансово-правовій науці
Російської імперії. Так, як вже вище відзначалось, В.О. Лебедєв одним з
перших у вітчизняній науці розкрив правову природу бюджету як
інструменту

узгодження

фінансових

інтересів

представників

різних

соціальних груп [418, с. 257]. І.І. Янжул розглядав діючу систему
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оподаткування «у її виключно соціальному значенні», характеризуючи вплив
державної фіскальної політики на ступінь загальносуспільного добробуту
[857, с. 170-172]. Однак, найбільш характерно ідеї народного представництва
проявились у працях представників «другої хвилі» науки фінансового права
Російської імперії, яка сформувалась в останньому десятиріччі ХІХ ст. та
особливо голосно заявила про себе у перше двадцятиріччя ХХ ст. Саме праці
таких видатних вчених-фінансистів, як С.І.Іловайський, І.Х.Озеров, Л.В.
Ходський, М.П. Яснопольський, Л.М. Яснопольський, В.М. Твердохлєбов,
М.І. Боголєпов та інших визначили вектори подальшого розвитку фінансовоправової науки, вказували на її ціннісні орієнтири та методологічні
пріоритети.
Окрім дії зовнішніх чинників, однією з ключових передумов
подальшого розвитку науки фінансового права стала внутрішня суспільнополітична ситуація. Запровадження у Російській імперії інститутів народного
представництва, насамперед створення Державної Думи, мали революційний
ефект у всіх галузях та напрямках економічних та юридичних досліджень. У
фінансово-правовій сфері це знайшло своє вираження у встановленій у 1906
році процедурі публічного розгляду Держаною Думою бюджетного розпису
доходів і видатків, що, власне, і ознаменувало виникнення бюджетного права
у Російській імперії.
У

силу

існування

нових

суспільно-політичних

умов,

перед

вітчизняними вченими постало завдання по-новому ставити питання про
предмет та систему науки фінансового права, її зміст, завдання та
призначення. Одним з перших у вітчизняній фінансово-правовій науці, хто
присвятив вивченню цього питання спеціальне дослідження, був Сергій
Іванович Іловайський – професор, завідувач кафедрою фінансового права
Новоросійського

університету

міста

Одеси.

При

вступі

на

посаду

виконуючого обов’язки завідувача кафедри фінансового права, у 1887 році
С.І. Іловайським було прочитано відкриту лекцію на тему «Визначення, зміст
та призначення науки фінансового права у зв’язку з коротким нарисом
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фінансового стану найголовніших держав». Текст зазначеної лекції було
опубліковано окремою брошурою у цьому ж році [313]. Публікація цієї праці
стала помітною подією у наукових колах Російської імперії та викликала
підвищений інтерес до її автора. Причиною такого резонансу було те, що
вперше в історії свого розвитку наука фінансового права розглядалась в
якості окремого, безпосереднього предмета спеціального теоретичного
дослідження. Крім того, також уперше у фінансовій та правовій літературі
піднімалась проблема необхідності зосередження уваги саме на юридичній
складовій предмета фінансових досліджень; застосування нових, властивих
предмету методів пізнавальної діяльності.
Досліджуючи
С.І. Іловайський

правову

вбачав

природу

головну

мету

фінансових
їх

існування

правовідносин,
у

забезпеченні

матеріального благополуччя населення. З цього приводу вчений писав:
«Фінансові явища являють собою своєрідні господарські відносини між
примусовим союзом (державою) і його членами. Тому, кожен захід
фінансового управління відображається на добробуті більшої чи меншої
кількості останніх. Таким чином, фінансове господарство є одним зі знарядь
економічного та іншого управління, і служить меті сприяння зростанню
благополуччя населення. Спочатку правителі ігнорували дану функцію
фінансового господарства, стягуючи матеріальні ресурси звідусіль, звідки
тільки можна було, у зв’язку з чим, отримували негативні наслідки у сфері
загальносуспільного

добробуту.

Потім поступово

виникає і

зростає

розуміння даної функції фінансового господарства і при розробці фінансових
заходів починає братись до уваги їх вплив на благополуччя населення.
Нарешті, в теперішній час, в епоху розквіту економічної і соціальної
політики, примусові союзи починають свідомо використовувати фінанси як
потужний фактор економічного і соціального прогресу. Фінансовий розвиток
у даному відношенні здійснюється у напрямку від превалювання фіскального
начала до його підпорядкування цілям управління – від «фіскалізму» до
«управління» [315, с. 14].
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Тим самим, С.І. Іловайський фактично підтримав та розвинув
побутуючу у західноєвропейській фінансовій науці позицію про пряму
залежність державних фінансів від економічних та політичних передумов.
Вчений був солідарний з видатним німецьким фінансистом К.Т.ф. Еєбергом,
який досліджував фінанси у їх взаємозв’язку з розвитком політичного життя і
громадського ладу, вказуючи на залежність форми фінансового доходу і типу
податкової системи від державного устрою і класових відмінностей [836, с. 58]. Згідно з К.Т.ф. Еєбергом, а в подальшому і Л. Штейном, А. Вагнером,
фінансова та податкова системи держави знаходяться у прямій залежності від
існуючих господарських та фінансових інтересів пануючих класів у
суспільстві [828, с. 103-106; 134, с. XIV]. Свого довершення такий підхід
набув у працях А. Лоріа, який визначав фінансову систему держави
виключно як продукт боротьби соціальних класів [12, с. 38].
Розширення сфери наукових досліджень та зосередження акцентів на
питаннях справедливості та рівномірності розподілу загальносуспільних благ
призвели до появи у вітчизняній науці фінансового права цілого ряду праць,
предметом спеціального вивчення яких були питання бюджету та бюджетної
політики держави [29; 100; 179; 143; 205; 230; 271; 273; 282; 422; 434; 499;
493]. Серед них, особливе місце займають наукові твори з бюджетноправової проблематики батька та сина Яснопольських – Миколи Петровича
та Леоніда Миколайовича.
Професор Київського університету св. Володимира Микола Петрович
Яснопольський вписав своє ім’я у літературну спадщину вітчизняної науки
фінансового права як автор першого наукового твору, присвяченого
проблемам бюджетної системи держави. Його фундаментальна двохтомна
праця «Про географічний розподіл доходів і видатків у Росії» [872; 873; 874]
стала першим спеціальним науковим дослідженням з питань територіального
розподілу державних доходів і витрат не лише у вітчизняній, а й у
європейській економічній та фінансово-правовій літературі.
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Велика практична значимість та відсутність теоретичних розробок
проблеми розподілу державних доходів та видатків за територіальним
принципом була відзначена М.П. Яснопольським ще у перших його наукових
працях, присвячених вивченню різних аспектів правового регулювання
місцевих фінансів [438, с. 498]. Ця проблема стала також темою його
промови, виголошеної 4 вересня 1873 року, з приводу обрання його доцентом
у Ніжинському Ліцеї кн. Безбородька, де він читав курс фінансового права.
Вчений обрав питання, що стосувалось серйозних життєвих інтересів
провінційної громадськості. У своїй промові він «намагався з’ясувати
відмінне значення, яке мала одна й та сама фінансова система для різних
місцевостей Російської імперії» [872, с. 1].
Головну мету власного дослідження М.П. Яснопольський сформулював
наступним чином: з’ясувати, скільки кожна частина Російської імперії
забезпечує фінансових коштів державі, скільки в кожній з них витрачається
державних коштів, де виявляються надлишки доходів над витратами, і де,
навпаки, не вистачає перших для покриття других; звідкіля й куди
скеровуються

фінансові

засоби

для

постачання

ними

переважно

споживацьких, а не доходних частин імперії. «Головна мета цієї роботи, –
писав автор, – полягає у зображенні, так би мовити, фінансово-фізіологічної
картини Росії, при чому, ми намагаємось, наскільки це виявляється
можливим,

з’ясувати,

констатованих

принаймні,

статистичними

найближчі

засобами

причини

фінансових

і

наслідки

фактів

для

господарського життя нашої вітчизни і дати в такий спосіб оцінку значенню
явища, що цікавить нас у даному дослідженні» [873, с. I]. У другій частині
своєї праці, присвяченій дослідженню географічного розподілу державних
витрат, М.П. Яснопольський, з метою належного висвітлення та оцінки
значення цього явища, вважав за необхідне порівняти надлишки доходів у
одних частинах Російської імперії з недостачею їх для покриття витрат – в
інших. Кінцева мета, яку ставив дослідник – з’ясувати наслідки для
господарського життя того характеру розподілу державних витрат, який
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виявляється за допомогою емпіричних узагальнень із статистичних даних
про географічний розподіл державних витрат у порівнянні з географічним
розподілом багатства капіталами.
Як зазначав С.М. Злупко, характеризуючи дану працю, дослідження
М.П. Яснопольського з правового регулювання місцевих фінансів не мало
попередників, тому йому першому доводилося одночасно розробляти її
теорію і проводити емпіричний аналіз на матеріалах Російської імперії.
Статистичні дані, якими доводилось користуватись досліднику, він черпав із
неповних та не завжди достовірних джерел, таких як: Звіти Державного
контролю та статистичні таблиці в додатках до них, що почали виходити з
1868 року, Щорічник міністерства фінансів, Огляди зовнішньої торгівлі,
Статистичний збірник міністерства шляхів сполучення, Звіти департаменту
неокладних зборів, Щорічник російських кредитних установ [299, с. 198].
Методологічні принципи власного дослідження вчений, сформулював
наступним чином: «У даному дослідженні ми вважаємо більш доречним
відмовитись від розгляду практичного питання, що стосується нашої теми:
що має бути, чого бажано досягнути в дійсних умовах Росії? Ми
обмежуємося лише строго науковою, а не публіцистичною задачею, тобто
констатуванням і узагальненням того, що існує, дослідженням його причин і
наслідків» [873, с. III]. Як бачимо, наведені слова перегукуються з
описуваним вище методологічним підходом у науковій творчості І.Х.
Озерова

і

також

М.П. Яснопольського,

є

свідченням

політичної

неупередженості

його наукової принциповості. Як відзначила В.В.

Небрат, усвідомлюючи складність явища, обраного темою роботи, вчений
намагався розглядати його у всій сукупності елементів та враховувати дію
тих чинників, з якими воно пов’язане причинною залежністю. Для
підкріплення своїх висновків, він робив порівняння з аналогічними явищами
у Франції, тим самим з’ясовуючи загальне й особливе. Використовуючи й
зіставляючи дані про державні доходи й видатки та їх територіальний
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розподіл до фінансової реформи 1880-х років і після неї, дослідник зміг
виявити мінливе й постійне [475, с. 184].
Розробляючи проблему застосування однакових принципів та форм
фінансової політики до різних умов, вчений усвідомлював, що принцип
рівності тут неприйнятний: адже те, що корисно одним, шкодить іншим –
загальний підхід дає різні результати. Ця ідея є надзвичайно плідною,
особливо в час формування теоретичних засад сучасної фінансової політики
держави. Розширення фінансової системи держави, що мало місце наприкінці
ХІХ століття, супроводжувалось пошуком нових форм її фінансовогосподарської діяльності. Важливо було з’ясувати можливості фінансових
заходів, ефективних з точки зору народного господарства, а не тільки
вирішення фіскальних задач, та визначити їх наслідки. М.П. Яснопольський,
таким чином сформулював проблему регулюючого впливу фінансів на
економіку регіонів, розробив вчення про функції державних та місцевих
фінансів, що було новітнім для вітчизняної науки фінансового права.
Наукова праця «Про географічний розподіл державних доходів і витрат
у Росії» є надзвичайно цінною як історично-правове дослідження завдяки
здійсненому у ній аналізу кардинальних змін, що відбулися в російській
фінансовій системі протягом двадцятиліття 1863-1887 рр. і, особливо, у
першій половині 80-х років ХІХ століття. Як відомо, з 1887 року подушне не
фігурувало як постійне джерело державного доходу, а до фінансової реформи
подушні збори, встановлені ще при Петрі І, посідали основне місце у
фінансових системах протягом більше півтораста років. Вони стосувались
виключно «податних» класів і наклали відбиток станового характеру на всю
систему фінансів Російської імперії того періоду. Останнє створювало
перешкоди кількісному зростанню всієї суми державних доходів. Між тим,
західноєвропейські бюджети, черпаючи свої кошти з доходів більш заможних
верств населення, не мали таких проблем. У зв’язку з цим, як відзначав
вчений, реформа, яка без сумніву, модернізувала фінансову систему
Російської імперії, не вплинула на територіальний розподіл доходів бюджету.
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На думку М.П. Яснопольського, географічний розподіл доходів, знаходився у
тісній причинно-наслідковій залежності від характерних ознак фінансової
системи. Тому вибір тих чи інших форм оподаткування й та чи інша
кількісна їх комбінація в бюджеті, при наявних місцевих особливостях різних
частин імперії, повинні здійснювати безпосередній вплив і на географічний
розподіл доходів між регіонами країни [872, с. 41].
Аналізуючи фінансове значення різних частин Російської імперії для
державного казначейства у 1868-1870 рр., в 1879-1881 рр. та 1887 р., вчений
виявив сталу закономірність: незважаючи на деякі зміни протягом
чотирнадцяти років, що частково вплинули на роль окремих місцевостей,
загалом, зберігався той самий характер географічного розподілу доходів:
перше місце у постачанні державного казначейства фінансовими коштами
посідала смуга імперії, що характеризувалась переважанням родючих
грунтів, землеробства у поєднанні з тваринництвом і тими галузями
переробної промисловості, що тісніше інших пов’язані із землеробством і
дають при тому продукти, обкладені акцизними зборами. Враховуючи ці
зміни в оподаткуванні протягом 1868-1887 рр., М.П. Яснопольський виявив
послаблення участі столичних губерній в державних доходах, а для решти
регіонів імперії – відповідне посилення податкового тягаря. Аналіз
показував, що частка столиць має бути значно більшою, адже Московська та
Петербурзька губернії концентровано містять населення і багатство – обидва
об’єкти оподаткування.
Аналізуючи проблему географічного розподілу державних доходів,
М.П. Яснопольський дослідив вплив перекладання податків на формування
бюджету. У цій сфері вченим теж була виявлена певна тенденційність. Як він
писав, столиці та деякі околиці Європейської Росії, далеко не мають такого
сприятливого значення для державного казначейства, як це виглядало згідно
цифр, не виправлених з урахуванням перекладання податків. Виявляється,
найбільший тягар платежів у казну припадає на внутрішні, особливо
землеробські місцевості (насамперед, це південно-західні та малоросійські
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губернії).

Таким

чином,

найбагатші

за

географічними

умовами

і

найкультурніші за землеробськими традиціями землі найбільше обтяжені
податками,

що

не

тільки

«вирівнює»

їх

становище

з

найменш

продуктивними, але підриває основи нормального економічного відтворення
і розвитку [872, с. 109]. Для українських земель, які входили до складу
Російської імперії, такі негативні явища державної фінансової системи
спричиняли

подвійний

тягар:

по-перше,

вся

сукупність

податків

розподілялась нерівномірно між різними майновими класами, була більш
обтяжливою для незаможних верств населення, які й становили більшість на
українських землях; по-друге, виробництво і споживання продуктів,
обкладених внутрішніми податками, накладали додатковий тягар, порівняно
з регіонами, де зосереджувались галузі промисловості, продукція яких не
обкладалась внутрішніми податками [475, с. 190].
Особливо гостро проблема перекладання податків полягала також у
тому, що як свідчило дослідження їх географічного розподілу, мала місце
дуже висока частка непрямого оподаткування в фінансовій системі
Російської імперії у порівнянні з іншими європейськими державами. Так, за
даними М.П Яснопольського, у досліджуваний період співвідношення
непрямих і прямих податків у загальній сумі державних доходів становило в
Російській імперії – 5:1; у той час, як у Франції – 3:1; у Великобританії –
1,8:1; в Австро-Угорщині – 1,6:1; у Прусії – 1,5:1; в Італії – 1,3:1 [872, с. 136].
Окремий аспект новизни наукової концепції М.П. Ясонопольського
полягає у ґрунтовному дослідженні державних витрат та їх розподілу за
статтями і по місцевостях. На відміну від І.І. Янжула, І.Х. Озерова та цілого
ряду їх прибічників, які взагалі не вважали вчення про державні витрати
складовою частиною фінансово-правової науки, М.П. Яснопольський другу
частину своєї фундаментальної праці, яка вийшла друком у 1897 році,
присвятив саме витратам держави та їх співвідношенню з доходами у
регіональному

розрізі.

Автор

прагнув

з’ясувати,

чи

відповідає

господарському принципу найкращого досягнення мети з найменшими, по
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можливості, витратами тогочасна фінансова система Російської імперії. Для
вирішення цього завдання, у якості наукового критерію він використав
категорію користі державних послуг з пов’язаними на них витратами. Як і в
першій частині свого дослідження, він відштовхувався від пріоритету
народногосподарської точки зору, тим самим заперечуючи пріоритет
фіскальної концепції фінансової системи, що залишався базовим у
вітчизняній науці фінансового права.
Розкриваючи

проблему

розподілу

державних

видатків,

М.П. Яснопольський опирався на ідейні позиції французького вченого
Л. Делаверна, наукова стаття якого була опублікована у 1853 році й була
одним

з

небагатьох

спеціальних

досліджень

у

західноєвропейській

фінансовій літературі, присвячених питанням географічного розподілу
державного бюджету та фінансової централізації. Як і французький
дослідник, М.П. Яснопольський вважав однією з ключових проблему
ставлення суспільства до оподаткування у зв’язку з територіальним
розподілом бюджетних коштів. Він поділяв стурбованість Л. Делаверна
діями уряду: «Якщо держава хоча б трохи намагатиметься досягнути
рівномірності розподілу державного бюджету між частинами країни,
наскільки це узгоджується із задоволенням важливих інтересів усієї нації, то
експлуатація бідних місцевостей багатими буде призупинена» [873, с. 9].
У своєму дослідженні вчений виявив надзвичайне зосередження витрат
у тогочасній столиці Російської імперії – Санкт-Петербурзі. Було також
встановлене їх тяжіння до зовнішніх кордонів держави, особливо до тих, що
були під загрозою – західних і південних, значно менше – до східних.
Наступною важливою рисою автор відзначив другорядне (після столичного)
зосередження державних витрат у важливих місцевих, окружних центрах
управління.
географічного

Звернувшись
розподілу

до

аналізу

витрат,

причин

констатованих

М.П. Яснопольський

зауважив,

рис
що

постійність таких результатів свідчить про постійність їх причин. Серед них
він назвав, насамперед, надмірну бюджетну централізацію, зосередження в
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столиці платежів по державним боргам, витрати на бюрократичний апарат
державного управління імперією, концентрацію витрат на армію у
прикордонних центрах управління та значні кошти на забезпечення
державного порядку на околицях імперії, інтенсивне використання іноземних
капіталів та державних позик. Аналізуючи значення різних частин імперії для
державного казначейства, як місцевостей, на які припадають витрати
держави, вчений зробив цікаве спостереження, яке точно проілюструвало
імперський характер внутрішньої політики і розподілу бюджету: «Без
сумніву, – писав він, – що крім значення Варшави, Риги, Вільно й Києва як
обласних центрів управління, на високу частку витрат відповідних губерній
(подібно Гродненській і Волинській) вплинули як цілі стратегічні, так і
міркування внутрішньої політики стосовно неросійських елементів цих
околиць» [873, с. 100]. Дана теза стала базовою у вченні про місцеві фінанси
у російській імперській економічній та фінансово-правовій науці. Вона
знайшла своє продовження і в подальших дослідженнях з фінансово-правової
проблематики. Зокрема, як писав послідовник М.П. Яснопольського з
проблематики місцевих фінансів Є.О. Гловінський, витрати центрального
уряду на збройні сили чи зовнішню політику не обов’язково вигідні
населенню даного регіону, особливо якщо місцевий етнос відмінний від
домінуючої національності. Часто такі витрати (як у випадку царської імперії
та України) мають на меті підтримання існуючого політичного ладу всупереч
прагненням більшості місцевого населення [224, с. 273-274]. Виявляючи
внутрішні причини такого явища, М.П. Яснопольський наступним чином
пояснював розподіл бюджетних витрат потребами імперії: «Державні
витрати даної місцевості, спричинені цілями, які ставить собі уся держава, як
єдине ціле, і при цих витратах маються на увазі мешканці не лише тої
місцевості, де саме вони здійснюються, але й інтереси населення інших
частин країни» [873, с. 123].
За результатами власного дослідження М.П. Яснопольський прийшов
до висновку, що подолати нерівномірність географічного розподілу
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бюджетних видатків та нівелювати вплив бюджетної централізації в державі
можна лише шляхом створення потужних фінансових основ місцевого
самоврядування. Виступаючи за розвиток місцевих фінансів, він пропонував
децентралізацію частини власне державних витрат разом з урядовими
установами та сферами їх діяльності.
На підставі результатів проведеного аналізу та враховуючи здобутки
західноєвропейської фінансово-правової думки, вчений обґрунтовано довів,
що сучасна фінансова централізація, яка особливо проявилася у державних
витратах, становить тільки одну із стадій історичного розвитку й аж ніяк не
остаточну. Важливість заслуги цієї «централізаційної» стадії полягає в
необхідності координації частин держави для найкращого досягнення
спільних для всіх завдань. Водночас, чим більше розвивається культура, тим
більший супротив зустрічає централізаційна тенденція бюджету, адже
ускладнення завдань держави і соціального розвитку потребує відповідної
диференціації бюджетної системи та фінансових витрат [873, с. 584].
Розробку бюджетно-правової проблематики продовжив син Миколи
Петровича Яснопольського – Леонід Миколайович Яснопольський –
російсько-імперський та радянський вчений-економіст, фінансист, дійсний
академік Всеукраїнської академії наук та Академії Наук УРСР, громадський та
політичний діяч, депутат Державної думи Російської імперії першого
скликання. Слід відзначити що проблеми бюджету були предметом
досліджень на ранніх етапах наукової творчості вченого, що було пов’язано
також з його активною громадською та політичною діяльністю. Зокрема, як
зазначив професор К. Г. Воблий у своєму відгуку на наукові праці
Л. М. Яснопольського при рекомендації його на посаду професора кафедри
фінансового права Київського національного економічного університету від
12 травня 1910 р., дослідження вченого можна поділити на 2 категорії:
1) статті

статистико-економічного

характеру

(до

обрання

Л. М. Яснопольського в члени Державної Думи) такі як: «Джерела
статистики хліборобства»; «Розвиток дворянського землеволодіння в
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сучасній Росії»; «Спеціалізація та спеціальна статистика» та інші;
2) фінансово-економічні праці (з моменту участі вченого в Бюджетній комісії
Державної Думи) такі як: «Характеристика нашого бюджетного права»;
«Доходи та видатки м. Києва з кінця 60-х років» та інші [438, с. 510].
Першими працями Л.М. Яснопольського у галузі фінансів були статті
«Всепіддайнійша доповідь Міністра фінансів та розпис на 1905 р.» й «Доходи
та видатки м. Києва з кінця 60-х років», які були написані ще до обрання його
в члени Державної Думи 1906 р. Так, вже у дослідженні «Доходи та видатки
м. Києва з кінця 60-х років» вченим дуже вміло використаний широкий
архівний статистичний матеріал і надана змістовна та різностороння
характеристика розвитку фінансів м. Києва. У своїх статтях фінансового
спрямування, що присвячені аналізу та критичній оцінці державних
бюджетів Росії Л.М. Яснопольський намітив основні засади становлення
однієї з найважливіших галузей фінансово-правової науки – бюджетного
права. Ним сформульоване визначення місця бюджетного права в системі
наук, яке стало одним з перших у вітчизняній фінансово-правовій літературі:
«Бюджетне право – і в об’єктивному значенні системи правових норм, і в
загальноприйнятому суб’єктивному значенні – головним чином бюджетної
компетенції представницьких закладів, є галуззю, яка стоїть на межі двох
дисциплін – державно-юридичної та фінансово-економічної» [871, с. ХІІІ].
Історію

вітчизняного

бюджетного

права

Л.М. Яснопольський

досліджує у своїй статті «Характеристика нашого бюджетного права», яка
була написана вже після обрання його в Державну Думу. Проаналізувавши та
оцінивши бюджетні правила, запроваджені 8 березня 1906 р., вчений з’ясовує
цілі, які переслідували упорядники правил, та під впливом яких іноземних
законодавчих актів вони були виписані. В інших статтях, присвячених цьому
питанню, Л.М. Яснопольський аналізує вітчизняне бюджетне законодавство,
показуючи його позитивні та слабкі сторони. Слід відзначити, що такий
аналіз побудований на паралельному дослідженні бюджетного законодавства
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іноземних держав, що свідчить про обізнаність ученого з великою кількістю
літературних джерел.
Основною
проблематики

працею
стала

Л.М. Яснопольського,

магістерська

дисертація

з

бюджетно-правової

«Нариси

російського

бюджетного права», яку він захистив 1912 р. Дана наукова праця стала
першим і на протязі тривалого часу єдиним комплексним дослідженням у
фінансово-правовій науці, присвяченим історії бюджетної справи в Росії з
часів складання перших загальних табелів надходжень та видатків (XVII ст.) і
до реформи 1861 р. У своїй праці Л.М. Яснопольський надав історичний огляд
бюджетної справи та складання Державних розписів, охопивши період з 1751
по 1854 рік. Головна мета такого огляду, як відзначив сам автор, полягала у
необхідності

проаналізувати

стан

правового

регулювання

бюджетних

правовідносин напередодні бюджетної реформи Російської імперії, а також у
розкритті змісту основних положень даної реформи [871, с. І].
Своє дослідження Л.М. Яснопольський побудував на основі глибокого
та детального аналізу офіційних статистичних даних, які він черпав з
державних розписів доходів і видатків, доповідей міністрів фінансів, звітів
при виконання державних розписів, генеральних звітів Департаменту
Державного Казначейства Державному Контролеру, а також наукових
збірників Історичного товариства. На основі отриманих статистичних даних,
вчений сформулював власні результати у трьох систематичних таблицях, у
яких вивів підсумки табелів про державні доходи та витрати і залишок на
1781-1796 рр. за кожен рік; суми державних доходів і витрат за 1802-1825 рр.
за розписами і реальному їх виконанню а також суми державних доходів і
витрат за 1826-1854 рр. за кожен рік, дані про які були використані для оцінки
стану бюджетної системи за досліджуваний ним період. Завдяки глибині та
детальності використаного статистичного та історичного матеріалу, строгої
послідовності викладення власних висновків та теоретичній обґрунтованості
сформульованих наукових конструкцій, дослідження «Нариси російського
бюджетного

права»

Л.М. Яснопольського

і

сьогодні

визнаються
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методологічною основою для дослідження питань з історії та теорії бюджету у
вітчизняній економічній та фінансово-правовій науці [585, с. 58].
Дослідження бюджету та бюджетного права лежали в основі наукової
діяльності професора Київського університету та Київського Комерційного
інституту, вченого світового масштабу, одного з фундаторів вітчизняної
наукової школи місцевих фінансів Петра Леонідовича Кованька. Свої перші
наукові роботи вчений присвятив питанням реформування бюджетної та
податкової системи держави. Так у науковому творі «Найголовніші реформи,
проведені Н.Х. Бунге у фінансовій системі Росії» [351], окрім детального
критичного аналізу реформаторської діяльності видатного міністра фінансів
Російської імперії, надавалась характеристика наукових принципів, що були
визначені самим Н.Х. Бунге і відповідали досягненням вітчизняної
фінансової науки кінця ХІХ ст.
Предметом дослідження П.Л. Кованька стали питання податкових
реформ у Російській імперії у їх взаємозв’язку з теоретичним аналізом
проблем нерівності оподаткування, співвідношення прямих і непрямих
податків, митної політики, запровадження нових видів податків, які були б
адекватними в умовах податкової системи ринкового типу. Лейтмотивом
даної праці стала зазначена у передмові теза про те, що багатство казни й
держави залежить від достатку народу. Однак, як відзначав автор, російська
фінансова система до реформ 80-х років ХІХ ст. часто була запереченням
даного принципу: із загальної суми прямих податків близько 16/17 припадало
на бідне сільське населення і лише 1/17 – на решту верств населення.
Непряме оподаткування формувалось переважно на податках на міцні напої і
також сплачувалось переважно найбіднішими прошарками. «Держава
розорювала сама себе, – підсумовував вчений, – недоїмки стали постійним
явищем, а їх отримання – справою цілком безнадійною» [351, с. 5].
У своїй монографії П.Л. Кованько детально розглянув усі податкові
перетворення

М.Х.

Бунге.

У

автора

була

унікальна

можливість

використовувати матеріали державного діловодства (доповіді міністра
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фінансів, журнали засідань Державної ради, різних комісій, нарад та ін.), які
перебували в складі особистої бібліотеки М.Х. Бунге, подарованої ним
Київському університету. Слід наголосити, що архівними матеріалами
державного діловодства вдалося частково скористатися лише П.Л.Кованьку.
Тому, його монографія й досі залишається найбільш фундаментальною
працею з податкової політики самодержавства 1880-х років, у якій окрім
іншого, зібраний також унікальний архівний та статистичний матеріал. На
підставі його опрацювання, вчений дійшов висновку, що «тільки з часу
реформаторської діяльності Н.Х.Бунге фінансова система Росії була
приведена у відповідність з напрямком того періоду російської історії,
початок якому було покладено звільненням селян та іншими реформами
імператора Олександра II» [351, с. 17].
Дослідження

проблем

реформування

фінансової,

бюджетної

та

податкової систем Російської імперії знайшли своє продовження і в
наступних працях П.Л. Кованька. Зокрема, у магістерській дисертації
«Реформа 19-го лютого 1861 р. та її наслідки з фінансової точки зору
(Викупна операція 1861—1907 рр.)», текст якої був опублікованим у вигляді
монографії [355], автор ставив перед собою завдання проаналізувати дану
реформу у фінансово-правовому аспекті. Як писав вчений, наділення
колишніх поміщицьких селян землею за участю уряду є єдиною в світі по
широті замислу і виконанню кредитною операцією. Вже тільки ця обставина
має виправдовувати обрання теми [355, с. 2].
За словами професора Л.М. Яснопольського, у своїй праці П.Л
Кованько виконав не зроблену раніше в науковій літературі складну роботу
перевірки фінансових розрахунків ходу викупної операції та її фінансових
результатів. Ця частина роботи була тим більше необхідною, що
міркуванням учених-фінансистів О.Є. Лосіцького [435] та П.П. Мігуліна
[455] і навіть офіційним матеріалам притаманні неузгодженості та
суперечності [870, с. 44]. Так, вчений вважав, що кріпацький лад в Російській
імперії створив особливий тип податкової системи, який не допускав

268

подальшого зростання державного бюджету. Закріпаченню селянства
сприяли: у галузі прямих податків – подушна подать з її круговою порукою
та паспортним збором; у галузі непрямого оподаткування – соляний податок і
винні відкупи; у сфері фінансового управління – відсутність звітності та інші
зловживання. Тому він робив висновок, що вся фінансова система Російської
імперії являла собою анахронізм, а фінансові труднощі відігравали значну
роль серед причин, що штовхали уряд на шлях скасування кріпацтва.
Проаналізувавши перебіг і реальні результати його скасування П.Л. Кованько
зауважив: «Відміна кріпосного права мала своїми наслідками, з одного боку,
посилене надходження коштів до держави, а з іншого – можливість залучення

до

оподаткування

нових,

раніше

недоторканих

джерел».

Характеризуючи фінансові підсумки реформи та викупної операції в цілому
позитивно, він указував, що звільнення селян повинно було відбутися
одночасно з податковою реформою, запізнення останньої на два десятиліття
завдало значної шкоди казні й народному господарству [355, с. 477].
У 1910 році П.Л. Кованько публікує брошуру «Зміст і сутність
бюджетного права» [358], у якій формулює власний підхід до визначення
поняття, структури та місця бюджетного права в системі національного
права. У цій праці автор визначає бюджетне право як сукупність юридичних
норм, які регулюють порядок складання, затвердження, виконання та
контролю бюджету. Як і Л.М. Яснопольський, П.Л. Кованько наголошував на
необхідності історичного підходу в дослідженні питань бюджетного права,
враховуючи те, що кожному етапу розвитку держави відповідав певний тип
бюджетної системи. Завдання бюджетного права, на думку автора, полягає у
тому, щоб, по-перше, визначити та описати закони власного розвитку, подруге, привести у схематичний порядок існуючі у різних державах системи
бюджетного права, здійснивши їх типологізацію.
Виходячи з таких міркувань, П.Л. Кованько здійснив аналіз різних
теорій бюджетного права, у першу чергу тих, представники яких надавали
перевагу ієрархічному принципу, та тих, які виходили з принципу народного
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суверенітету. Сам вчений вважав обидві групи теорій цілком прийнятними
для фінансово-правової науки, оскільки вони були розроблені відповідно до
побутових та правових умов країн, державне життя яких покладене в основу
їх побудови. Розуміючи, що жодна з теорій не є універсальною, вчений все ж
таки надавав перевагу теорії бюджетного права, яка базується на принципі
народного суверенітету. Вона, зазначав учений, «у науковому відношенні є
вищою як за логічністю своєї конструкції, так і тому, що вона будує свої
висновки на дослідженні бюджетної справи тих країн, які пройшли довгий
шлях культурного життя» [358, с. 8].
П.Л. Кованько доводить, що закони зростання державних бюджетів є
законами зростання бюджетних прав народних представників. Підводячи
підсумок своїм дослідженням сутності, структури та існуючих теорій
бюджетного

права,

вчений

пише:

«Зростають

завдання

держави,

ускладнюються її функції, зростають бюджети, зростають податкові
навантаження на громадян, зростають їхні обов’язки і зростають їхні права.
Без участі народних представників у бюджетній справі, без твердого
правового зв’язку між суспільством і урядом у теперішній час неможливе
правильне ведення державного господарства, неможливо було б зібрати і ті
мільярди, які прикрашають собою бюджети всіх головних держав світу»
[358, с. 18]. Як бачимо, подібні висновки щодо сучасного бюджетного права
та бюджетного процесу не втратили своєї актуальні і сьогодні.
Окремим предметом дослідження П.Л. Кованька стали питання
формування витратної частини державного бюджету, чому вчений присвятив
спеціальну

наукову

досліджуваного

працю

періоду

–

[352].
програна

Несприятливі

історичні

Росією

та

війна

події

революційні

перетворення в країні – негативно позначилися на бюджетних видатках
держави, аналіз яких допоміг П.Л. Кованьку визначити тенденції державної
політики щодо власних видатків в різні роки зазначеного періоду.
Особливістю даного дослідження є те, що аналіз бюджетних видатків
співставляється автором з видатками в інших європейських державах.
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Використовуючи порівняльний метод аналізу, він зіставив витрати різних
держав на загальне управління, охорону здоров’я, освіту, науку тощо. У
результаті такого аналізу була підмічена тенденція до збільшення в Росії
виробничих видатків та досить слабкий рух до зростання державних витрат
на освіту, науку і мистецтво.
Порівнюючи державні видатки Російської імперії з розвиненими
західноєвропейськими країнами та Японією, П.Л. Кованько зауважив: «Ми
якось звикли до того факту, що витрати на освіту, науку і мистецтво у нас
дуже невеликі; змирилися і з іншим фактом, який полягає в тому, що цей вид
витрат відзначається навдивовижу слабкою тенденцією до свого зростання.
Тим часом за кордоном не шкодують коштів на ці важливі галузі людського
життя» [352, с. 38]. Особливо дослідник наголошував на необхідності
розвитку

культурно-просвітницької

діяльності,

комерційної

та

університетської освіти, оскільки вони забезпечують загальний прогрес нації
та сприяють економічному зростанню. У зв’язку з цим, реформування
фінансового сектору, на переконання П.Л. Кованька, було першочерговим
завданням держави.
Вчений залишився вірним власним ідейним принципам у теоретичному
обґрунтуванні бюджетної політики держави на протязі всього свого
наукового шляху. Бюджетно-правова проблематика займала центральне
місце у науковій творчості П.Л. Кованька як у радянські часи, так і в часи
його перебування в еміграції у Німеччині, про що свідчать його подальші
наукові праці [353; 354; 356; 357].
Таким чином, розвиток ринкових капіталістичних відносин та
становлення інститутів народного представництва призвели до розширення
сфери фінансово-правових досліджень, в яких головний акцент був
зосереджений на бюджетно-правовій проблематиці. Вчення про бюджет у
науці фінансового права на межі ХІХ-ХХ ст. стало її системоутворюючим та
одночасно каталізуючим фактором у розробці проблеми узгодження
державних потреб у фінансових ресурсах при ефективному і справедливому
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розподілі

загальнонаціональних

конструкцією

науки

фінансового

доходів.
права

Ключовою
стала

методологічною

концепція

причинно-

наслідкового зв’язку фінансово-правових явищ як результату конфлікту чи
компромісу різних груп соціально неоднорідного суспільства. Це призвело до
розширення

предмету

фінансово-правової

науки,

збагачення

її

методологічного арсеналу соціологічними методами дослідження суспільнополітичних передумов виникнення та існування інститутів фінансового права.

3.3. Концептуалізація основних підходів до визначення предмету
та системи науки фінансового права
Уявлення про зміст та призначення науки фінансового права як
складової юриспруденції постійно еволюціонувало і трансформувалось у
зв’язку з її власним внутрішнім розвитком та внаслідок економічних,
суспільно-політичних змін. На протязі всього ХІХ ст. наука фінансового
права розвивалась у нерозривній єдності з економічною наукою (її частиною
про фінанси), а тому наукові дослідження у фінансовій сфері являли собою,
за виразом О.М. Козиріна, своєрідний економіко-юридичний симбіоз [421, с.
14]. Подібний взаємозв’язок мав і свої негативні сторони. Комплексний
економіко-юридичний характер призводив до змішування, взаємозаміни
понять: «фінанси» та «фінансове право»; «фінансова наука» та «наука
фінансового права», що суттєво ускладнювало розвиток власного понятійнокатегорійного апарату науки фінансового права.
Особливою проблемою при здійсненні теоретичних досліджень на
момент становлення вітчизняної фінансово-правової науки було визначення
її змісту та відмежування від економічної фінансової науки й історії фінансів.
Вирішення даної проблеми шляхом догматичної розробки предмета науки
фінансового права вважалося першочерговим завданням для заповнення
існуючих теоретичних прогалин і головною передумовою її подальшого
становлення як цілісної системи знань [87, с. 3]. Обґрунтовуючи необхідність
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особливої науки про фінанси, яка мала б предметом свого дослідження
специфічну галузь права, що містила фінансово-правові норми, фінансистиправознавці зверталися до аналізу економічної сфери державного управління.
Як відзначила Ю.В. Сорокіна, саме державна економіка та все державне
фінансове господарство, будучи специфічними об’єктами державного
управління, вимагали специфічних методів регулювання а отже, особливої
галузі права, яка б регламентувала фінансово-господарське життя держави. У
зв’язку з цим, під терміном «державне господарство» визначалась вся
економічна діяльність щодо збору податків та інших доходів, витрачанню
зібраних коштів, координуванню прибутків і витрат, управління фінансами,
управління державним сектором економіки тощо [666, с. 92].
Досліджуючи питання науки фінансового права, вчені окремим
пунктом приділяли увагу спільності та відмінності економічної фінансової
науки та науки фінансового права, детально характеризуючи їх взаємозв’язок
та співвідношення. При цьому, фінансова наука переважно розглядалась як
база, фундамент, на якому будувалося фінансове право. Іноді фінансову
науку розглядали як зміст фінансового права, тобто ті суспільні відносини,
які підлягали правовому регулюванню. Теоретичним витоком такого підходу
у вітчизняній фінансово-правовій літературі була наукова концепція
професора кафедри законів про державні повинності та фінанси Санктпетербурзького університету Олександра Івановича Краніхфельда. У своїх
лекціях з фінансового права, читаних у 40-х роках XIX ст., вчений
стверджував, що фінансова наука є базою для фінансового права.
Розглядаючи їх співвідношення як співвідношення змісту і форми, і як
співвідношення чистої теорії і позитивного права, О.І. Краніхфельд визначав
фінансове право як сукупність правил, якими керується уряд певної держави
при задоволенні державних потреб. На його думку, ці правила для успішної
їх реалізації повинні мати належне наукове обґрунтування, адже загальні
правила теорії видозмінюються відповідно до потреб даної держави, тому і
позитивне законодавство виходить за межі, встановлювані чистою теорією.
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Отже, фінансове право має самостійність по відношенню до фінансової
науки, активно впливає на фінансову систему держави, її структуру та
функціонування [380, с. 3].
Ідеї О.І. Краніхфельда знайшли своє подальше втілення у творах
І.І. Патлаєвського, І.І. Янжула та цілого ряду інших вітчизняних вченихфінансистів. Так, І.І. Патлаєвський, вказуючи на взаємозв’язок фінансової
науки і науки фінансового права, писав: «Наука фінансів говорить про
загальні закони як про загальні вимоги, з іншого боку вона повинна також
вказувати на ті умови, серед яких у даній країні, в даний час повинні діяти
конкретні закони. У свою чергу, фінансове право – це практичне
застосування позитивної науки фінансів до умов даної держави, оформлене у
вигляді закону. Отже, фінансове право можна розглядати як науку про
державне господарство конкретної країни» [528, с. 19]. Як випливає з
вказаного твердження, вчений оцінює фінансову науку як зміст, а фінансове
право як форму, яку надає їй конкретна держава. В такому ракурсі форма
відіграє активну роль, так як вона здатна змінити зміст: прийняття нового
правового

закону

може

спричинити

суттєві

зміни

у

фінансових

правовідносинах.
Питання розмежування фінансової науки та фінансового права були
предметом детального дослідження І.І. Янжула. У своїх творах він також
відзначав, що дані фінансової науки увійшли до фінансового права як його
складовий елемент. Фінансова наука, на його думку, стала базою і зумовила
саме виникнення фінансового права. На основі цього, вчений формулює
задачу фінансової науки «як дослідження способів і засобів найкращого
задоволення матеріальних потреб держави. Фінансове право вивчає на
підставі досвіду, як держава видобуває і витрачає свої матеріальні кошти, в
той час як фінансова наука вивчає на підставі досвіду як держава повинна
добувати і витрачати» [864, с. 9]. Отже, для І.І. Янжула співвідношення
фінансової науки та фінансового права – це співвідношення змісту і форми.
Якщо фінансова наука формулює теоретичні положення, наприклад,
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обґрунтовує раціональність введення нового податку або скасування старого,
то наука фінансового права забезпечує їх практичну реалізацію і надає
правове закріплення у затверджуваних державою нормативних актах. У
своєму визначенні фінансового права вчений стверджує що воно є
сукупністю законодавчих постанов про фінансовий устрій та фінансове
управління держави [862, с. 5].
Схожої з І.І. Патлаєвським та І.І. Янжулом точки зору притримувався
І.Х. Озеров, який трактував фінансову науку як теоретичну і більш
узагальнену систему знань, що здатна дати чисто економічні рецепти
покращення державної економіки. Фінансова наука, на його думку вивчає
фінансову систему держави, способи отримання доходів, пророкує наслідки
тієї чи іншої фінансової політики. Вчений сформулював завдання фінансової
науки, до яких відносив такі. По-перше, вироблення найбільш ефективних
способів, форм та техніки оподаткування. На його думку, лише фінансова
наука може дати відповідь на питання про найбільш оптимальний спосіб
справляння податків в конкретний момент, враховуючи всі внутрішні і
зовнішні чинники. Наприклад, що саме краще застосувати: кругову поруку
або індивідуальний податок. По-друге, з’ясування причин переміщення
податкового тягаря з однієї групи населення на іншу залежно від суспільного
становища. По-третє визначити як відображається податок на економічному
житті і чи цілком він охоплює ті джерела, з яких повинен бути утвореним.
Результатом виконання зазначених завдань фінансової науки, як вважав І.Х.
Озеров, має стати прийняття відповідних правових норм, що формують
фінансове право. У свою чергу, реалізація тих чи інших рекомендацій
фінансової теорії тягне за собою зміни в законодавстві, в правовому
регулюванні економікою. Наприклад вирішення питання про те як краще
стягувати податки – обкласти податковим тягарем майно або стягувати
подушну подать, завжди тягне правове закріплення обраного рішення.
Економічний захід стає загальнообов’язковою правовою нормою [502, с. 5].
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Трактування фінансової науки як теоретичної бази для науки
фінансового права розвинув Е.М. Берендтс, визначаючи останню як систему
знань, що пояснює економічні процеси в державі. На його думку, економічні
процеси відбуваються самі по собі, оскільки реалізуються за допомогою
активних дій суб’єктів економічних відносин, що змушені діяти за правилами
і відповідно до вимог, встановлених у конкретній державі. Тобто, держава
здійснює правове регулювання фінансових процесів. Отже, він вважав
необхідністю існування особливої науки, яка б сприяла кращому правовому
оформленню даних процесів. Такою наукою має стати фінансове право.
Характеризуючи фінансове право, вчений пише: «Фінансове право досліджує
господарство держави не з точки зору, що корисно і що доцільно для
господарювання, а з точки зору правової, тобто воно вивчає ті правові норми,
які лежать в основі господарської діяльності державної влади та її органів, як
діяльності не продуктивної, а закономірної. Воно пояснює, які права та
обов’язки виникають завдяки державно-господарської діяльності для влади
та її органів і для громадян, що мають брати участь у здійсненні державних
завдань, але мають право вимагати, щоб їх участь була визначена правом і не
залежала від свавілля або випадкового розсуду» [87, с. 10].
Отже, розглядаючи політичну економію, фінансову науку та науку
фінансового права, як тісно взаємопов’язані між собою галузі знань, одна із
яких є породженням наступної, вченими-фінансистами вибудовувалась
теоретична конструкція відображення взаємозалежності економіки, права та
держави, їх взаємовплив.
Аналізуючи праці, присвячені фінансово-правовій проблематиці кінця
ХІХ – початку ХХ століття, можна виділити два підходи до трактування
предмета науки фінансового права, що сформувалися в цей період.
Відповідно до першого підходу її предметом є фінансове господарство
держави: його сутність, структура, форми та методи державної фінансової
політики тощо. У межах даного напряму здійснювалася, за словами А.М.
Зака, розробка економічної догматики науки фінансового права [292, с. 4].
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Такий підхід сформувався під впливом німецької наукової школи фінансів,
що набула особливого поширення в російській імперській науці. Зокрема,
видатний німецький економіст К.-Г. Рау відзначав, що наука про устрій
державного господарства або про кращий спосіб задоволення державних
потреб матеріальними цінностями називається наукою про фінанси і
становить частину політичної економії [593, с. 4]. У розумінні представників
німецької школи фінансів ХVІІІ–ХІХ століть наука фінансового права
(фінансова наука) визначалася як сукупність знань, що відображають реальні
дії держави відносно ведення власного фінансового господарства. Як
стверджував К. Гоффман, фінансове право – це насамперед сукупність
законодавчих

постанов

про

фінансово-правовий

устрій

і

державне

управління фінансами. Його думку розвивав Л. Штейн, указуючи на те, що
фінансове право – це сукупність правил, які обмежують вплив державної
влади [828, с. 12].
Найбільш послідовними розробниками вчення про державне фінансове
господарство в рамках економічної догматики предмета науки фінансового
права серед російських учених були І.І. Патлаєвський, І.І. Янжул, І.Х. Озеров
Л.В. Ходський та ряд інших вчених-фінансистів. Так, І.І. Патлаєвський,
писав: «У державному господарстві господарем є держава. А оскільки все
існування держави просякнуте ідеєю права, то всі органи держави у своїй
діяльності встановлюються позитивним законодавством. Тому організація
господарства даної держави, а також способи господарського управління у
будь-якій державі визначаються позитивним правом або фінансовим
законодавством. По суті, фінансове позитивне законодавство або фінансове
право держави є практичним додатком положень науки фінансів до умов
даної держави, втіленим у форму закону. На цій підставі науку про державне
господарство країни називають також наукою фінансового права» [528, с.
21]. На схожих з І.І. Патлаєвським позиціях стояв І.І. Янжул, який вважав
головним завданням фінансової науки дослідження способів найкращого
задоволення

матеріальних

потреб

держави.

Аналізуючи

відмінності
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державного фінансового господарства від приватного, учений, крім
масштабів та складності, зараховував до його специфічних рис такі: держава
має певну мету, суверенність, довговічність тощо. Із зовнішньої мети, яка у
загальному вигляді може бути визначена як благо народу, випливає
основоположний принцип фінансів: у державному господарстві доходи
мають зумовлюватися витратами, а не навпаки, як у приватному
господарстві. Стан державного господарства цілком залежить від добробуту
всього народу, а тому воно має вестися за якомога повного, всебічного
врахування потреб народної економії [859, с. 15].
Л.В.

Ходський,

визначаючи

державне

господарство

частиною

народного господарства, вважав, що все, що є визначальним для устрою
народного господарства певної країни, є визначальним для характеру її
державного фінансового господарства. Тому вчений визначав предметом
сучасної йому фінансової науки фінансове господарство капіталістичного
ладу. Факторами існування такого сучасного капіталістичного господарства,
на його думку, є: а) правовий лад, в основі якого закладений принцип
особистої

юридичної

свободи; б) панування приватної

власності і

необмеженої конкуренції; в) економічна і політична боротьба класів на
підґрунті спільних та протилежних інтересів; г) державна влада; д) сила
громадської думки. Серед вказаних факторів, ключовими для ефективного
державного фінансового господарства Л.В. Ходський вважав два: державну
владу і класові інтереси. Державна влада, на переконання вченого, прямо і
безпосередньо впливає на господарські процеси, їх результати, організовує
фінансове господарство та розпоряджається його коштами. В свою чергу,
представники інтересів певного класу формують контингент найбільш
впливових діячів державного та фінансового управління та в силу власної
діяльності накладають відбиток на всю фінансову систему певної країни
[798, с. 3-4].
Визначаючи фінансове господарство держави предметом науки
фінансового права, дослідники фактично одностайно наголошують на його
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публічному характері. Цю рису виділяли провідні фахівці з фінансів та
фінансового права, як вчені-теоретики, так і практики. Під публічним
характером держави малося на увазі, що вона створювалась і функціонує для
блага всього суспільства, в той час як власник приватного підприємства
переслідує виключно особисті вигоди. З цього приводу В.О. Лебедєв
стверджував: «Взагалі, всі засоби, якими держава може володіти для
реалізації своїх цілей, незалежно від того, чи ці засоби містяться у приватних
коштах громадян, чи у речових матеріалах, капіталах, грошових зборах тощо
– усі вони повинні називатися фінансами. Господарська діяльність держави,
спрямована

на

набуття

матеріальних

засобів,

становить

фінансове

господарство. Правила фінансового господарства, втілені у законодавчі
норми, є фінансовим законодавством або фінансовим правом. Теоретичне
дослідження всіх цих основних понять, тобто фінансів, фінансового
господарства і фінансового права, становить фінансову науку» [418, с. 36].
Усвідомлення первинності народногосподарських інтересів відносно
фіскальних відобразилося у науці фінансового права щодо трактування
податку та розробки принципів оподаткування. У зв’язку з цим при вивченні
проблем державного фінансового господарства особлива увага приділялася
обґрунтуванню доцільності, ефективності та аналізу соціально-правових
наслідків оподаткування. Професор Київського університету Г.Д. Сидоренко
зазначав, що при встановленні податків уряд має пам’ятати, що постійний і
гарантований дохід з них можливий при сталості доходів приватних
господарств громадян, що надмірною експлуатацією останніх він виснажує
ґрунт, який живить фінанси, і готує їх розлад. Отже, уряд має піклуватися про
народне господарство, насамперед, виходячи з власних інтересів [638, с. 10].
Окреслюючи проблему співвідношення інтересу держави, провінції та
громади К.Т. Еєберг, зазначив, що загальний суспільний інтерес, будучи
диференційованим, може виражатися і забезпечуватися не тільки державою,
а й безпосередньо громадами [836, с. 28 ]. Як підкреслював Л.В. Ходський,
відмінність державного господарства від приватного, як і відмінність
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державних фінансів від фінансів приватних, полягає у різних шляхах і
засобах задоволення існуючих потреб суб’єкта, відповідно – держави й
окремого громадянина [798, с. 14].
Розроблена

в

теорії

фінансового

права

концепція

державного

фінансового господарства знайшла підтримку і у фінансово-правовій
практиці. Зокрема, міністр фінансів Російської імперії С.Ю. Вітте, вважаючи
приватне господарство чисто егоїстичним, вказував, що йому протистоїть
«господарство публічне, громадське – земське, міське, а в особливості
господарство

державне,

яке

ведеться

не

для

особистої

вигоди

господарюючих суб’єктів, а заради вищих цілей існування громади, заради
інтересів усього суспільного союзу» [153, с.416 ]. Тому, стверджував С.Ю.
Вітте в державі публічний інтерес переважає над приватним. З ним
погоджувався Е.М. Берендтс, який вказуючи на визначену С.Ю. Вітте
особливість економічної діяльності держави, писав: «Державне господарство
ведеться не заради вузьких егоїстичних інтересів осіб, які керують ним, а
заради цілей вищого порядку, заради інтересів цілого народу, згуртованого в
своїй єдності» [87, с. 7]. В цьому відношенні він повторював також думку
В.О. Лебедєва, який вважав, що держава, переслідуючи мету задоволення
загального інтересу, тим самим задовольняє інтерес приватного, яким є
конкретна людина. Мета держави в тому, щоб сприяти здійсненню цілей
самої людини, сприяти досягненню їм всебічного добробуту в широкому
сенсі цього слова. Мета держави полягає в загальному прогресі всього
людства [419, с. 2].
Іншою особливістю фінансової діяльності держави, яка дозволяла
вченим визначати державне фінансове господарство в якості предмету
фінансового права, була величина та обсяги такої діяльності. В.П. Безобразов
зазначав, що кількісні характеристики породжують якісні відмінності між
державною і приватною економікою, оскільки державні ресурси, матеріальні
засоби характеризуються такими великими розмірами, яких не має ніяке
приватне господарство [80. С. 100].
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Державне фінансове господарство розглядалось дослідниками у якості
особливого об’єкта фінансово-правового регулювання в силу специфікиі
власних джерел поповнення державних коштів. Її зміст полягав у тому, що
так як джерелами накопичення державної казни були кошти приватних осіб,
то саме вони повинні були нести тягар формування державних ресурсів. Як
відзначала Ю.В. Сорокіна, за існування такого типу фінансової системи саме
громадяни змушені були «ділитися з державою», тобто сплачувати податки і
збори, що неминуче призводило примусового способу їх справляння [666, с.
93]. Можливість застосування примусу у процесі оподаткування як загальна
характеристика держави, вважалась у фінансово-правовій науці кінця ХІХ ст.
однією з атрибутивних ознак фінансового права. Зокрема, професор
Київського університету Г.Д. Сидоренко красномовно стверджував, що саме
мета держави дозволяє їй вдаватися до податків [638, с. 2]. Професор
Казанського університету Д.М. Львов розглядав правову природу державних
доходів, як «засобів прямого вилучення за системою, тобто на підстав
правових документів». У його розумінні, це визначення розкривало
одночасно і джерело формування державної скарбниці та примусовий спосіб
вилучення частини матеріальних засобів, яке проводиться державою поза
волею його громадян [440, с. 5]. При цьому, на думку вченого, принцип
примусовості не суперечив існуючому в країнах Західної Європи принципу
самооподаткування, так як згоди приватних осіб на застосування державою
своїх повноважень у сфері справляння податків не було потрібно. С.Ю. Вітте
розглядав примусовий характер держави як одну з підстав для формування
спеціальної галузі права, покликаної регулювати цю сторону діяльності
держави і особливої науки, що сприяє пошуку кращих способів справляння
податків і зборів. Характеризуючи принцип державного управління, він
стверджував, що держава виступає у якості вищої суспільної організації,
наділеної в силу своїх верховних прав примусовою владою [153, с. 417].
Характеризуючи відмінності державної економічної діяльності, вчені
виділяли таку особливість, як специфіку принципів складання державного
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кошторису доходів і витрат. В.П. Безобразов, писав, що в приватному
господарстві господар спершу повинен визначити об’єм майбутніх доходів і
відповідно до них – напрямок і кількість витрат. У державі послідовність
складання кошторису змінюється. Оскільки держава функціонує для
задоволення загального блага, то вона повинна перш за все думати про
задоволення загальних інтересів. Тому, вчений відзначав, що скарбниця
завжди повинна бути спроможна задовольнити будь-які видатки на потреби
держави [80, с. 102].
Враховуючи роль, яку відіграють фінанси в життєдіяльності держави та
на

основі

господарства

розглянутих
як

її

вище

особливостей

економічної

державного

діяльності,

у

фінансового

фінансовій

науці

обґрунтовувалась необхідність існування особливої системи норм, що
здійснює таке регулювання – фінансового права. У свою чергу, складність
завдань

державного

фінансового

правового

механізму

і

спричинила

виникнення особливої науки, завдання якої полягало би в тому, щоб
пояснювати і аналізувати процеси, що відбуваються в цій галузі, щоб давати
рекомендації з «правильного управління фінансами», розробляти шляхи
вдосконалення фінансової системи [666, с. 94]. Політична економія, яка була
покликана вивчати приватне господарство, тобто приватний сектор економіки,
не виділяла особливості держави як суб’єкта економічної діяльності та
управління економікою, на взаємовідносинах між державою і приватними
особами. Не виконувала даної функції і економічна фінансова наука.
Як відзначив Е.М. Берендтс, оскільки держава має публічний характер,
тобто захищає загальний інтерес, для вивчення її фінансової діяльності
необхідна така наука, яку можна було б назвати публічно-правовою наукою,
наукою про публічно-правове господарство. Адже правові норми, що
регулюють державну діяльність в галузі економіки та фінансів належать до
публічно-правових норм. Такою наукою, що вивчає фінансову систему
держави, на думку Е.М. Берендтса, стала фінансова теорія чи фінансова
наука. Предметом науки фінансового право є відповідна правова галузь, що
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забезпечує правове регулювання обігу державних фінансових засобів [87, с.
9]. Фінансова наука виділилася з політичної економії. Однак, оскільки рух
фінансів у будь-якій державі відбувається на підставі правових норм,
створення найбільш зручного правового оформлення, правового сприяння
успішному функціонуванню фінансової системи склали основну мету
фінансового права. Саме в цьому вчений вбачав тісний зв’язок фінансової
теорії та науки фінансового права [87, с. 9-10].
Трактування
економічній

предмета

площині

фінансово-правової

фактично

нівелювало

її

науки

виключно

юридичний

в

характер.

Унаслідок цього у вітчизняній правовій та економічній літературі вказаного
періоду панівною була позиція щодо віднесення науки фінансового права до
складу економічної фінансової науки. Так, М.М. Капустін зазначав: „Інколи
помітне прагнення надати вченню про фінанси характеру юридичної науки,
що виражається в терміні «фінансове право». Нема потреби доводити
непридатність такого терміна. Називати правом вчення про фінанси так само
мало підстав, як і виділяти вчення про всі засоби досягнення завдань держави
в особливі юридичні науки…” [332, с. 1]. У цілому не погоджуючись зі
вказаним твердженням М.М. Капустіна, В.О. Лебедєв писав: «Фінансова
наука не дає безумовно твердих юридичних норм, оскільки належить до
економічних наук, а закони даних наук змінюються з часом» [419, с. 10]. На
алогічності фінансового права як самостійної юридичної дисципліни
наполягав І. Х. Озеров, звертаючи увагу на те, що державні урядові інститути
не здійснюють узгодженої діяльності через суперечності соціальних інтересів
[495, с. 9].
На думку В.О. Лебедєва, І.І. Патлаєвського, І.І. Янжула, фінансовоправова наука може вказувати тільки на те, що може бути зараз і в даній
місцевості. На основі цього робився висновок, що наукові положення завжди
умовні і не мають загального характеру. Такої позиції дотримувалися і інші
представники російської науки фінансового права [87, с. 14]. «Взагалі
фінансова наука складалася під сильним впливом напрямів, які мали місце в
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політичній економії, – писав І.Х. Озеров. – Щодо методу фінансової науки,
то до неї застосовані і дедукція, і індукція. На її методологію чинять вплив
течії політичної економії: так, дедуктивний метод, застосований Д. Рікардо
до останньої, був перенесений ним і у фінансову науку, а історична школа,
що виступила з індукцією, намагалася поширити її і на вивчення фінансів»
[495, с. 18].
Отже, характеризуючи перший підхід до розуміння предмета науки
фінансового права, можна відзначити, що дана галузь знань на кінець ХІХ
століття являла собою, за образним, на наш погляд, дуже влучним виразом
А.М. Зака, «…взірець соціологічно-каузального вивчення фінансових
інститутів, їх еволюції, складених економістом» [292, с. 6].
Представники другого підходу, серед яких потрібно особливо виділити
І.Т. Тарасова, С.І. Іловайського, А.М. Зака, Г.І. Тіктіна, вважали домінуючою
юридичну складову предмету науки фінансового права. Зокрема, на думку
І.Т. Тарасова, фінансово-правова наука була результатом еволюції економічної
фінансової науки, яка «…завдяки впливу історичної школи та вченню про
правову державу піднеслась до значення науки фінансового права і в якій
знайшло вираження те основне начало, що як здобуття засобів на користь
держави, так і їх витрати повинні бути правомірними і державницькими» [698,
с. 4]. Характеризуючи науку фінансового права як науку про правові норми,
що регулюють сферу державного фінансового господарства, вчений вважав,
що її зміст повинен становити систематичний виклад правил та норм, що
визначають завдання, органи, межі, принципи, засоби та відповідальність
фінансового управління, відповідність сформованим поняттям про мету
держави, про політико-громадянську свободу та корінні умови добробуту
окремих громадян і всього народу[698, с. 7].
Особливий внесок у розробку юридичної догматики предмета
фінансово-правової науки

вніс

С.І. Іловайський. Визначаючи

науку

фінансового права відокремленою частиною фінансової науки, він вважав,
що існували всі підстави для її виділення в окрему галузь знань. Вчений
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запропонував присвоїти всій сукупності «фінансово-наукових галузей» одну
назву – наука фінансового права. Розкриваючи проблеми предмету науки
фінансового права, С.І. Іловайський писав: «До недавнього часу наша наука
займалась переважно дослідженням державного фінансового господарства,
що було цілком виправданим, виходячи з того значення, яке займала держава
серед публічних союзів. Однак, у наш час, місцеві союзи приймають дуже
дієву участь у суспільному житті і держава розподіляє з ними власні функції.
При чому, значення місцевих фінансових господарств у цьому відношенні
постійно зростає. Тому, ні в якому разі не можна ігнорувати ні діяльності
місцевих союзів, ні їх фінансового господарства» [313, с. 6].
Ідеї С.І. Іловайського розвинув його учень та послідовник Г.І. Тіктін.
Відносячи науку фінансового права до складу фінансової науки, що, як вже
було сказано вище, відповідало панівній у даний період науковій доктрині,
автор вважав її такою галуззю, що найбільш розробляється та відособлюється
в окрему теоретичну дисципліну. При цьому Г.І. Тіктін наполягав на
першочерговому значенні правового елементу в предметі науки фінансового
права, завданням якої є «систематизація норм позитивного, діючого у
певному місці і у певний час фінансового права, шляхом застосування всіх
доступних юридичному мисленню методів» [315, с. 18].
Потреба у розробці юридичного аспекту предмета науки фінансового
права відстоював А. М. Зак. На його думку, призначення науки фінансового
права полягає насамперед у вивченні правових відносин, що виникають у
сфері державного фінансового господарства, саме як правових явищ, а не як
продуктів економічних чи соціальних факторів. Виходячи з цього, він
визначає такі завдання науки фінансового права: а) збір та тлумачення
правових норм, що регулюють сферу державного господарювання; б)
узагальнення даних норм та формулювання юридичних принципів; в)
визначення на основі узагальнень юридичних понять; г) створення з
узагальненого матеріалу наукової системи. Цитуючи слова Кавеліна:
«Значення права не вичерпується його економічним змістом», автор вважав,
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що дана формула особливо необхідна для фінансового права [292, с. 8].
Однак, визнаючи панування в сучасній йому науці економічного трактування
предмета науки фінансового права, А.М. Зак ставить риторичне питання:
«…чи не є фінансове право самостійною юридичною дисципліною, як справа
майбутнього, що зумовлює подальшу диференціацію юридичних норм..?” [
292, с. 18].
Здійснюючи відмежування науки фінансового права від економічної
фінансової науки та виокремлюючи юридичну складову її предмету, вчені
зосереджували свою увагу на тісному взаємозв’язку фінансового права з
іншими галузями національного права, насамперед – з державним
(конституційним).

Характеристика

такого

взаємозв’язку

зводилась,

переважно до тлумачення фінансового права як складової державного права,
що відрізняється лише специфікою правового регулювання. Визначаючи
державне право як сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють
основи суспільного і державного ладу, відзначалось, що розділом державного
права є регламентація правового статусу вищих і місцевих державних
органів. Оскільки фінанси належать до області державного відання, то
управління ними становить одну з найважливіших завдань держави.
Характер державного ладу країни визначає принципи побудови фінансових
органів. З цього виводився тісний зв’язок наук державного та фінансового
права. Адже неможливо визначити фінансову систему країни без знання
основ її державного ладу. При цьому, визнавалось, що фінансове управління
має власну специфіку, пов’язану з особливостями об’єкта правового
регулювання, яка дозволяє відокремити фінансове право від державного і
виділити його в самостійну галузь.
Найбільш детально ідею взаємозв’язку фінансового і державного права
обґрунтував І.І. Патлаєвський. На його думку, фінансове право являє собою
те ж державне право, але «лише в переломленні до фінансової системи».
Фінанси, на переконання вченого, регулюються нормами державного права,
але оскільки для них притаманна особлива важливість і специфіка, то
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з’являється

необхідність

виділення

спеціального

розділу

в

рамках

державного права, а потім виокремлення самостійної галузі. І.І. Патлаєвський
вважав, що державне та фінансове право знаходять своє вираження в одних і
тих же нормативних джерелах, у них одні й ті ж суб’єкти правових відносин,
зміст правовідносин, аналогічні методи правового регулювання. Тому,
фінансове право за І.І. Патлаєвським – це державне право, взяте в обмеженій
сфері. Вчений стверджував: «Фінансове право формує права держави на
окреме, самостійне господарство, а також визначає цілі та межі цього
господарства,

досліджує

відносини

державного

господарства

з

господарством приватним і визначає особистість держави в сфері приватних
майнових правовідносин як фіску – скарбниці» [528, с. 17]. На взаємозв’язок
фінансового і державного права вказував І.І. Янжул, зазначаючи, що
«фінансове управління – це частина державного управління, а тому має
спиратися на ті положення, які визначають сутність і завдання держави,
значення державної діяльності і всі юридичні відносини його підданих, які
становлять частину державного права» [864, с. 10].
Своєрідно трактував співвідношення державного та фінансового права
Д.М. Львов, вважаючи що взаємозв’язок даних галузей права є за своїм
змістом зв’язком теорії з її практичним застосуванням. Розглядаючи
державне право як теоретичну науку, а фінансове право як прикладну, він
стверджував, що фінансове право вивчає і регулює реалізацію державою
певної частини своїх повноважень, досліджує процес впливу держави на
фінансову систему. Це визначає специфіку завдання фінансового права, яка,
на його думку, полягає в тому, щоб «вказати, яким чином держава може і має
право здобувати потрібні йому кошти, захищаючи при цьому по можливості
інтереси приватних осіб і забезпечую справедливість» [440, с. 8-9].
На думку І.Х. Озерова, поява фінансового права як окремої сукупності
правових норм та складової національної системи права пов’язана з
удосконаленням

державного

управління

та

ускладнення

фінансово

механізму. Підтримуючи думку про виділення фінансового права з права
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державного, вчений надає її власне обґрунтування: «На перших етапах
існування держави отримувались примітивні кошти від збору податків. В
силу своєї слабкості, держава, не маючи можливості збирати їх самостійно,
доручає це посередникам – міським і сільським громадам та іншим органам
самоврядування. Але поступово зв’язок «держава-платник» встановлюється
безпосередньо. Держава потроху починає видавати відомі норми: як
стягувати податок, за яким масштабом, як враховувати кількість, одиницю, з
яких він сплачується тощо. Поступово формується податковий облік та
звітність. З плином часу держава докладає значних зусиль, щоб скасувати
проміжні ланки справляння податку, щоб ефективніше використовувати
платоспроможність своїх громадян. Створюються особливі спеціальні органи
для справляння податків. Тоді й з'являється специфічна сфера державної
діяльності,

яка

визначила

виникнення

держави.

Ця

сфера

завжди

користувалася підвищеним інтересом з боку держави. Інакше кажучи, від
того, як і скільки саме буде стягуватися податків, якими будуть доходи
держави, залежить її існування. Фінанси – це життєва сфера державного
організму. Природно, що держава прагне до вдосконалення системи доходів і
витрат, а також управління ними. Тоді то і з’являється фінансове право –
сукупність норм, що регламентують діяльність фінансових органів та їх
повноваження, права та обов’язки підданих по відношенню до державного
бюджету, взаємодія державних органів та платників податків» [502, с. 7-8].
Саме так І.Х. Озеров розглядає процес виділення фінансового права в
самостійну галузь, вважаючи, що фінансове управління входить безумовно в
систему державного управління. Однак, враховуючи особливості діяльності
фінансових органів, він також наполягає, що ця діяльність повинна
регламентуватися виключно фінансовим правом.
Трактування фінансового права як похідної галузі від державного права
лягло в основу дискусії про предмет та зміст фінансово-правої науки, що
мала місце у вітчизняній науковій літературі кінця ХІХ ст. Аналізуючи праці
вітчизняних вчених фінансистів, слід відзначити, що в їх поглядах не було
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єдності щодо визначення складових елементів предмету науки фінансового
права. Так у перших систематизованих навчальних курсах, опублікованих на
початку 80-років ХІХ ст. В.О. Лебедєвим, І.І. Патлаєвським, Д.М. Львовим
до предмету науки фінансового права були включені такі складові: 1) вчення
про фінанси та фінансове господарство; 2) державні видатки: їх зміст,
основні напрямки використання бюджетних коштів, діяльність органів
фінансового управління; 3) бюджет: правила його затвердження, бюджетний
устрій, державний борг; 4) державні доходи: їх поняття, види, порядок
справляння податків; 5) місцеві фінанси, діяльність органів місцевого
самоврядування у сфері фінансів.
Характерним для такої конструкції предмету науки фінансового права
було те, що у ній пріоритет відводився вивченню державних видатків як
способу відображення та забезпечення загальносуспільних потреб у
фінансових ресурсах. Зокрема, В.О. Лебедєв, розкриваючи у власному
навчальному підручнику зміст питання державних потреб і видатків,
відзначав: «Державні потреби зумовлені загальним характером державного
життя. В одній державі можуть переважати одні потреби, в іншій – інші; але
взагалі в державах, що досягли певної міри розвитку, коло цих потреб майже
одне і теж, це: зміст верховної влади і організму державного управління,
забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки і різні заходи, що вживаються
для розвитку народного благополуччя. Всі ці завдання, які лежать на державі,
не можуть бути здійснені без коштів, але питання в тому, в якому розмірі ті
чи інші потреби повинні і можуть бути здійснені. Зрозуміло, що є більш або
менш очевидні потреби, які неодмінно повинні бути задоволені; але розмір їх
задоволення може бути більший або менший, виходячи з особливостей
розвитку держави, характеру

народу, його національних особливостей

тощо» [419, с. 315].
У своїй праці В.О. Лебедєв запропонував теоретичну та практичну
класифікацію державних видатків. Так, на його думку, їх теоретична
класифікація зводиться до виділення таких груп потреб у фінансових
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ресурсах: 1) потреб щодо охорони внутрішньої і зовнішньої безпеки держави;
2) потреб у запровадженні і забезпеченні діяльності тих установ, які
необхідні для господарського добробуту людини; 3) потреб у наданні
суспільству всього того, що необхідно для збереження нематеріальних благ
(релігія, просвітництво, сприяння здійсненню права). Практичний поділ
державних видатків вчений здійснив наступним чином: а) потреби, що
пов’язані із сутністю верховної влади та її органів, оскільки держава не може
існувати без верховної влади і органів управління; б) потреби, що виникають
внаслідок прояву різних форм державного життя; Вони в свою чергу
представляють дві категорії: 1) потреби за внутрішніми відносинам держави;
і 2) потреби за зовнішніми відносинами [419, с. 256].
Схожим за своєю структурою був і підручник «Фінансове право»
І.І. Патлаєвського. Розкриваючи зміст державних видатків, автор виділив такі
їх види, як: видатки на утримання верховної влади, на внутрішнє управління,
на управління державним господарством; видатки на утримання церкви,
народної освіти, внутрішнього захисту та видатки на погашення державного
боргу [528].
З таким підходом до визначення предмета фінансового права не
погоджувався І.І. Янжул, який вважав, що «немає ніякої необхідності
вводити вчення про державні витрати в область фінансової науки». Свою
позицію вчений аргументував наступним чином: «Будь-яке господарство, як
приватне, так і державне, складається з двох груп операцій. Звідси в
більшості підручників науку про фінанси ділять на дві частини: на вчення
про витрати і вчення про доходи держави, причому вченню про витрати
відводиться перше місце в системі науки, так як взагалі розмір витрат є
вирішальним моментом в державному господарстві. Не можна не помітити,
що такий розподіл надмірно розширює рамки нашої науки і вводить в неї
розгляд низки питань, які лежать в області зовсім інших наук. Вчення про
державні витрати цілком випливає з поняття про сутність держави та її
обов’язки, зумовлюється організацією держави, формою правління, устроєм
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урядових установ, завданнями економічної політики тощо і як таке у
повному об’ємі належить до державного та поліцейського права, але ніяк не
до фінансової науки, що має абсолютно спеціальну область дослідження»
[859, с. 52]. І.І. Янжул відносить розділ про державні витрати до ведення
державного права, вважаючи цю область чисто юридичною, яка не підвладна
економічним законам.
У свою чергу, з І.І. Янжулом не погоджується С.І. Іловайський.
Визнаючи, що з приводу змісту фінансової науки «до цього часу немає
повної згоди, причиною чому є суперечки, чи слід у ній розглядати доходи,
витрати і фінансову організацію або ж обмежитися одним дослідженням
доходів, про що неодноразово писали авторитетні європейські вченіфінансисти, такі як Леруа-Больє, Зонненфельс, Марцано, обґрунтовуючи
свою точку зору тим, що про державні витрати багато говориться в інших
науках», С.І. Іловайський вважає, що це не може бути приводом для
звуження предмета фінансового права. «Немає причин позбавляти повноти
вчення про фінансове господарство, для успішного ходу якого потрібно не
тільки вірне збирання доходів, але і хороша організація фінансових установ
та раціональні витрати зібраних коштів» [313, с. 13]. Вчений справедливо
вказує на можливість такої ситуації, коли доходи держави можуть бути
стабільні, а економіка все одно знаходиться в жалюгідному стані в тому
випадку якщо будуть проводитися зайві або нераціональні витрати, або
погано працюватимуть фінансові або контрольні установи. На цій підставі,
стверджує він, фінансова наука повинна займатися розглядом державних
потреб та похідних від них витрат і способів отримання потрібних для їх
покриття засобів.
Певний підсумок дискусії про включення до предмету науки
фінансового

права

проблематики

державних

видатків

підбив

А.Й. Буковецький, який зазначив: «Фінансова наука на протязі тривалого
часу не мала твердо встановленого змісту. Спочатку вважали, що в неї має
входити лише вчення про доходи публічно-правових союзів. Довго йшла
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суперечка про державні витрати. Нехтування державними витратами
призвело до того, що вчення про витрати публічно-правових союзів в
сучасній фінансовій науці знаходиться лише в зародковому стані. Вивчення
ж фінансової науки має починатися саме з вчення про витрати публічноправових союзів...» [121, с. 41, 42, 45].
Широкого тлумачення предмету та змісту фінансово-правової науки
притримувався також Е.М. Берендтс. Відштовхуючись від концепції похідного
характеру фінансового права та його походження від державного права, він
включав до предмету фінансово-правової науки, окрім перерахованого вище,
також і вивчення правових норм, що регулюють взаємовідносини між
державою та особою. Очевидно, таке рішення вченого було зумовлене
корінними державними та правовими перетвореннями, що мали місце в
Російській імперії на початку ХХ ст. Так, у квітні 1906 року у т.1, ч. 1 Зводу
Законів Російської Імперії було введено новий розділ – «Про права і
обов'язки російських підданих», згідно з яким російські піддані зобов’язані
платити податки і мита, а також відбувати повинності лише виключно на
підставі та згідно з постановами закону. При цьому державою надавалася
гарантія недоторканності особи і майна. Юридичним наслідком такого
положення було те, що примусове вилучення податків фактично визнавалось
законом як примусове вилучення з приватної власності, доходу або майна і
оголошувалось «порушенням начала недоторканності» [87, с. 31-32].
Розширення предмету науки фінансового права під дією певних
соціальних та суспільно-політичних факторів відзначав Л.В. Ходський. Він
вказував, що елементами фінансової системи держави, поряд з успадкованими
з минулого, стають нові фінансово-правові інститути, які переслідують нові,
головним чином соціальні цілі. Такими новими «соціальними» інститутами
фінансової системи вчений вважав обов’язкове державне страхування у всіх
його видах; функціонування державних (казенних) банків; умови служби та
системи оплати праці в державних органах, установах та підприємствах.
Сукупність всіх державних інститутів підприємств і закладів фінансового та
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соціально-економічного характеру, на думку Л.В. Ходського, суттєво
розширило рамки державного фінансового господарства, а отже – розширило і
предмет фінансово-правової науки [798, с. 5].
Трактування предмету фінансового права крізь призму поняття
державного фінансового господарства та розкриття змісту фінансового
управління як частини державного управління, поставило перед правовою
наукою питання про співвідношення фінансового та адміністративного
(поліцейського) права. Вперше в історії вітчизняної правової науки цю
проблему

окреслив

видатний

фахівець

у

галузі

публічного

права

А.І. Єлістратов. Він стверджував, що адміністративне та фінансове право в
своєму

догматичному

викладі

мають

загальний

предмет,

а

саме:

правовідносини, що виникають між людьми в галузі державного управління.
Однак, на питання про те, яке відношення догма фінансового права повинна
зайняти до адміністративного права, сучасна йому правова наука поки що
відповіді дати не може. У всякому разі, на думку вченого, найтісніший
зв'язок між цими дисциплінами, як би вони не розмежувалися, не може
підлягати ніякому сумніву [272, с. 69-70].
Як відзначила І.В. Рукавішнікова, поставлені в цій площині питання
стали згодом наріжним каменем в теорії фінансового права, так як пошуки
відповідей на них розділили вчених – представників юридичної науки
початку ХХ ст. на два «табори» – прихильників ідеї самостійності
фінансового права (так званих «фінансистів») і прихильників теорії про те,
що фінансове право є структурною одиницею галузі адміністративного права
(«адміністративістів») [323, с. 8]. Зокрема, Г.Ф. Шершеневич, який поділяв
точку

зору

«адміністративістів»,

стверджував,

що

фінансове

право

виділяється зі сфери внутрішнього управління за своїм практичним
значенням, будучи сукупністю норм права, що визначають способи
придбання і витрачання державою матеріальних засобів, необхідних для
здійснення ним своїх задач. Сюди ж належать і норми права, що визначають
фінансове господарство союзів публічного характеру, підпорядкованих
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державі, таких як міста, земства тощо. З цього вченим робився висновок, що
фінансове право є фактично частиною адміністративного права [820, с. 153].
Частково з такою позицією погоджувався Е.М. Берендтс, який відмічав
що наука про державне фінансове господарство, як в тому випадку, якщо
вона розробляється з точки зору політичної, так і в тому, якщо вона
вивчається з точки зору права, не має тієї самостійності і визначеності, як,
наприклад, науки політичної економії, державного права, кримінального
права та цивільного права [87, с. 11].
Представник протилежних поглядів А.М. Зак виступав за трактування
науки фінансового права в якості відокремленої галузі правових знань. Він
визнавав, що часто доводиться зачіпати одні й ті ж питання як фінансисту,
так і економісту та адміністративісту. Хоча суть відмінності, на його думку,
(differentiate) полягає тут у висхідних началах розуміння: у той час як для
фінансиста такою висхідною точкою, його «Standpoint-ом» є фіскалізм, для
економіста важливі інтереси народного господарства, а для представника
науки внутрішнього управління – інтереси належного функціонування
адміністративного механізму [292, с. 20-21].
Таким чином, вивчення становлення науки фінансового права в
означений історичний період дозволяє прослідкувати еволюцію розуміння і
трактування її предмета, що виразилося в існуванні двох доктринальних
підходів. Відповідно до першого підходу предмет науки фінансового права
розглядався виключно у фінансово-економічній площині. Результатом такого
тлумачення було віднесення науки фінансового права до складу фінансової
науки як її допоміжної, другорядної складової. Представниками другого
підходу визначалася домінуючою юридична складова предмета науки
фінансового права. Розробка юридичної догматики в межах даного підходу
стала

методологічною

передумовою

подальшого

становлення

фінансового права як самостійної юридичної наукової дисципліни.

науки
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3.4. Викладання фінансового права у вітчизняних університетах в
період другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Зі становленням капіталістичних відносин в промисловості, фінансовій
та банківській сфері наприкінці ХІХ – початку XX ст. значно збільшився
попит на фахівців юридичного та фінансово-економічного профілю, що у
свою чергу, стимулювало розвиток фінансово-економічних та суміжних з
ними правових наук, призвело до розширення спектру університетських
дисциплін і збагаченню їх проблематики. Зміни внутрішньополітичного
курсу життя Російської імперії включали в себе відповідні перетворення в
університетах. Вони почалися з прийняттям нового статуту 1863 року, який
означив розвиток викладання навчальних дисциплін та університетської
науки в цілому протягом наступних двадцяти років [229, с. 4-5]. Дія нового
статуту охоплювала п’ять університетів – Московський, Петербурзький,
Казанський, Київський і Харківський, пізніше йому став підпорядковуватися
Новоросійський університет в м. Одесі. Найбільш важливі нововведення
даного документу стосувалися поліпшення наукової та навчальної роботи
юридичних факультетів університетів, що відкривало перед вітчизняною
фінансово-правовою та економічною думкою нові перспективи.
Фактично першою реакцією з боку університетів на соціальноекономічні реформи, які відбувалися в країні, були спроби ініціювати
питання щодо перетворення структури юридичних факультетів, з метою
ліквідації

камеральних

(поліцейських)

та

створення

та фінансових

на

їх

базі

відділів. Одним

адміністративних

з ініціаторів такого

перетворення виступив випускник камерального відділення Петербурзького
університету, професор К.Д. Кавелін. Він ще у 1860 році представив на
урочистому акті в Петербурзькому університеті «Записку», в якій
обґрунтував

систему

заходів

щодо

створення

замість

«застарілих»

камеральних, адміністративні відділення [724, с. СХIV]. З прийняттям
статуту 1863

року, дана пропозиція була

врахована

і

камеральні

(адміністративні) розряди підлягали розформуванню на складові частини, а
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предмети, які викладались на них, слід було повернути на ті факультети, на
яких вони викладалися раніше. Однак в Петербурзькому і Казанському
університетах до початку 80-х років адміністративний розряд продовжував
діяти паралельно з юридичним [577, с. 18].
Статут

1863

року

передбачав

зміни

організаційної

структури

юридичних факультетів. Скасування камеральних розрядів призвело до того,
що на юридичних факультетах створювались кафедри фінансового права,
замінюючи собою попередньо існуючі кафедри законів про державні
повинності і фінанси. Так, на протязі 60-80-х років ХІХ ст., кафедри
фінансового

права

були

створені

у

Московському,

Казанському,

Новоросійському та Петербурзькому університетах [578, с. 379].
Поява кафедр фінансового, а пізніше – поліцейського та торгівельного
права була покликана привести у відповідність освітню діяльність новим
напрямкам

господарської

політики

уряду,

зростанню

приватного

підприємництва в торгівлі, промисловості та банківсько-кредитній сфері. З
появою відповідної кафедри, навчальний курс фінансового права був
поділений на дві частини: теорію фінансів і фінансове право Росії.
В цілому ж новий Університетський статут передбачив у складі
юридичного факультету тринадцять кафедр, в рамках яких 13 професорів і 6
доцентів повинні були викладати такі предмети, як: «1) Енциклопедія права:
а) Енциклопедія юридичних і політичних наук; б) Історія філософії права; 2)
Історія найважливіших іноземних законодавств, давніх і нових; 3) Історія
російського права; 4) Історія слов’янських законодавств; 5) Римське право: а)
Історія римського права; б) Догматика римського громадянського права; в)
Візантійське право; 6) Державне право: а) Теорія державного права; б)
Державне право найважливіших іноземних держав; в) Російське державне
право; 7) Цивільне право та цивільне судоустрій і судочинство; 8)
Кримінальне право і кримінальне судоустрій і судочинство; 9) Поліцейське
право: а) Вчення про безпеку (закони благочинства); б) Вчення про добробут
(закони благоустрою); 10) Фінансове право: а) Теорія фінансів; б) Російське
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фінансове право; 11) Міжнародне право; 12) Політична економія і
статистика. 13) Церковне законознавство [489, с. 623].
Відокремлення поліцейського права, а згодом адміністративного права,
як самостійної дисципліни також виявилося можливим у результаті розвитку
тих предметів, які читалися в дореформених університетах в рамках
камералістики. Поліцейське право як складова частина вчення про
управління, включало в себе теорію і практику охорони державного
правового порядку в господарській сфері. Особливість його викладання
полягала у тому, що у рамках даного навчального курсу розглядалися усі
види економічної та фінансової діяльності держави і приватних осіб, в тому
числі – земельні відносини, всі види промислової і торговельної діяльності
(біржова, маклерство, видача патентів), дотримання заходів, ваг, проби
монет. Предметом поліцейського права було також дотримання фінансової
законності та безпеки в області кредиту (банки та ощадні каси) і страхування.
В результаті цього, при підготовці поліцеїстів, на відділенні серед основних
були також фінансово-правові навчальні дисципліни.
Із затвердженням Університетського статуту, суттєво зросла роль
місцевих університетів у забезпеченні кваліфікованих спеціалістів у сфері
фінансового права. Особливо активно у науковому відношенні розвивались
Київський,

Харківський

та

Казанський

університети.

Наприклад,

з

тринадцяти кафедр юридичного факультету Казанського університету три
були спрямовані на викладання фінансово-економічних наук: політичної
економії, статистики, фінансового і поліцейського права, які розглядалися в
якості самостійних, а не допоміжних навчальних дисциплін [24, с. 61].
У всіх названих університетах відбувалося оновлення методики
навчального процесу. На зміну догматичному характеру лекцій, який не
припускав порівняльно-критичних оцінок соціально-економічних концепцій
різних

економічних

шкіл,

прийшло

читання

лекцій

з

позицій

енциклопедизму. Це передбачало більш широке охоплення різних аспектів
фінансово-економічних наук, а також виділення в якості головного об’єкта
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вивчення господарську діяльність як держави, так і окремої особи. Такий
підхід у викладанні передбачав складання навчальних курсів з двох частин –
теоретичної та практичної [478, с. 16].
В університетських колах серед професорсько-викладацького складу
неодноразово обговорювалась необхідність більш поглибленого викладання
фінансово-правових та фінансово-економічних дисциплін. У зв’язку з цим,
наголошувалось на потребі розвитку даної галузі освіти у вигляді самостійної
структури в рамках у рамках університетської системи. Одним з перших з
обґрунтуванням створення фінансового відділення юридичного факультету
виступив в кінці п’ятдесятих років ХІХ ст. професор Казанського та
Московського університетів І.К. Бабст. В урочистій промові на засіданні
Казанського університету він заявив, що «поширення здорових фінансовоекономічних понять складає одну з найбільш необхідних потреб нашого
суспільства для примноження народного капіталу». Фінансово-економічна
підготовка державних службовців, на його думку, повинна була сприяти
«організації умов ... звернення цінностей, розподілу народного багатства» з
єдиною метою: «дати можливість жити ... найбільшому числу людей при
найкращих умовах» [60, с. 14-15].
Активним прихильником розширення спектру фінансово-економічних
наук на юридичному факультеті виступив ректор Казанського університету
Є.Г. Осокін – видатний вчений у сфері політичної економії та фінансового
права. Його виступи на Раді університету зводилися до того, що основне
завдання чиновника в господарських і фінансових відомствах країни полягає
в розумінні того, яким інтересам служить закон, а «економічний інтерес»
ставав пріоритетним в умовах активного розвитку торгово-промислових і
кредитних установ. Крім того, сама держава потребувала, на думку
Є.Г. Осокіна спеціалістів з глибокими знаннями політичної економії та
фінансового права для пояснення багатьох явищ у адміністративній та
господарській сферах. Професор був переконаний, що і для самих
фінансистів було вкрай важливо знати юриспруденцію, оскільки «головні

298

питання політичної економії розглядаються у зв’язку з їх юридичними
підставами». На думку вченого, багато помилок економістів можна було б
уникнути завдяки знанням природи найголовніших правових інститутів. У
зв’язку з цим, Є.Г. Осокін відзначав тісний взаємозв’язок юридичних наук і
політичної економії [724, с. CXVI].
Однак,

викладання

у

стінах

університетів

навчального

курсу

фінансового права мало і своїх опонентів. Зокрема, у другій половині 70-х
років розгорнулась активна критика університетського статуту, яка знайшла
своє вираження у дискусії щодо змісту та структури фінансово-економічних
наук на юридичних факультетах і викладання на них науки фінансового
права. Міністерство народної освіти, яке з 1865 року очолював Д.А. Толстой,
трактувало читання лекцій з фінансового та поліцейського права як
«обтяження сторонніми предметами, що заважає професійній підготовці
слухачів» [370, с. 319]. Переважання «політичних» наук, в тому числі й
політичної економії, на думку професора фізики Московського університету
М.О. Любимова, який підтримував погляди Д.А. Толстого, перетворювало
юридичний та історичний факультети університетів в соціологічні. На думку
консерваторів, навчальні програми виявлялися спрямованими переважно на
вивчення суспільства, а не державних начал [441, с. 891]. Виступи М.О.
Любимова викликали рішучу відсіч з боку професорів юридичних
факультетів Московського і Казанського університетів. Однак, суперечка про
необхідність фінансово-економічних дисциплін на юридичних факультетах
університетів тривала до затвердження нового університетського статуту, і
була вирішена на користь їх збереження та подальшого розвитку.
Окремим важливим аспектом функціонування кафедр фінансового
права, нарівні з розробкою методики викладання фінансово-економічних та
фінансово-правових дисциплін в університетах, стала участь професорськовикладацького складу у видавничій діяльності наукових журналів та інших
періодичних науково-публіцистичних видань. Умови для цього формувалися
в міру розвитку товарно-грошових відносин в аграрній сфері, зростання
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капіталізму в промисловості, залізничному будівництві, створення системи
акціонерних комерційних банків. Так, на початку 60-х років ХІХ ст. у
Петербурзі

видавався

науково-практичний

журнал

«Економічний

вказівник», у якому свої твори опубліковували професори І.Я. Горлов,
І.К. Бабст,

Н.Х. Бунге.

І.К.Бабст

був

також

редактором

галузевого

періодичного видання – «Вісник промисловості». Вчені фінансисти брали
активну участь в обговоренні програм фінансово-економічних реформ,
перетворень податкової системи на сторінках авторитетного журналу «Вісник
Європи». Цей журнал сприяв формуванню нових критеріїв професійної
діяльності викладацького складу російських університетів, що включали
обов’язкову участь у розвитку науки. Під впливом «Вісника Європи» на
лекціях

молодих

господарського

вчених-юристів

життя

Російської

піднімалися
імперії.

питання

сучасного

Найважливішою

доктриною

пореформеного ліберального руху, яку розробляли університетські професори,
була вимога взаємної зумовленості подальших реформ в галузі економіки,
оподаткування та професійної освіти, як середньої, так і вищої. На думку
таких провідних вчених-фінансистів, як І.І. Кауфман, Ю.Е. Янсон, І.І. Янжул
та інших, інтереси народного і державного фінансового господарства
вимагали при підготовці професійних кадрів не академізму, а наближеності до
потреб життя [590].
Становлення
університетським

університетської
статутом

1863

року,

автономії,

започатковане

супроводжувалось

активним

зростанням студентського руху. Суперечки про новий статут, способи
реорганізації системи вищої освіти, права професури та студентів – все це
трансформувалося в «університетське питання», яке перетворилося з
академічного в суспільно-політичне. Даний статут був визнаним самим
ліберальним в історії вітчизняних університетів. Однак, він не зміг подолати
радикальні політичні настрої, які вже панували у студентському середовищі.
Багато студентів через участь в таємних протиурядових організаціях або
демонстраціях змушені були залишати навчання і втрачали перспективу
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подальшої наукової та педагогічної діяльності, що негативно позначилося на
підготовці кадрів для системи державного управління, роботи у фінансовокредитних

установах

країни.

Водночас,

державна

освітня

політика,

спрямована на створення професорсько-викладацького корпусу з добре
підготовлених, обізнаних і талановитих учених, призвела до оновлення
викладацького складу всіх кафедр. На зміну професурі 40-50-х років
прийшли вчені якісно іншого складу – молоді, відібрані до наукової
діяльності ще «зі студентської лави», що мали широкий науковий кругозір
завдяки поновленим в кінці п’ятдесятих років відрядженням до університетів
Європи [724, с. CLXXIX]. І хоч у кількісному відношенні зростання
професорсько-викладацького складу був порівняно невеликим, головним
досягненням такої освітньої політики стало заміщення всіх вакантних кафедр
політичної економії і статистики, фінансового і поліцейського права в
університетах країни протягом 70-80-х років ХІХ ст.
Викладання курсів фінансового права та теорії фінансів на юридичних
факультетах вітчизняних університетів будувалось на основі ліберальних
концепцій, пануючих у західноєвропейських університетах. Зокрема, у
Московському університеті в 60-х роках ліберальні погляди лягли в основу
наукової роботи та лекційних курсів професора політичної економії Івана
Кіндратовича Бабста. Після переходу з Казанського університету і зайнявши
в 1857 році в Московському університеті кафедру політичної економії,
професор значне місце в своїх лекціях приділяв фінансовим питанням.
І.К. Бабст

ототожнював

інтереси

капіталістичного

підприємництва

з

загальнонародними інтересами. Різко засуджуючи політику інфляції, що
проводилась в той час міністерством фінансів, професор підкреслював, що
«зі збільшенням грошей окремі люди можуть розбагатіти, а народ – ніколи.
Спекуляції можуть збагатити одиниці, плюндруючи більшість; народ від
спекуляції ніколи не буде у виграші» [59, с. 181]. Як відзначав наступник
І.К. Бабста по кафедрі політичної економії і статистики Московського
університету, видатний російський економіст останньої третини XIX ст. О.І.
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Чупров, лекції Івана Кіндратовича знайомили аудиторію не тільки з теорією
предмета, а й російським господарським життям. Знаючи Росію як мало хто і
володіючи даром простого, задушевного і в той же час високохудожнього
викладу своїх відомостей, професор змушував своїх слухачів з любов’ю
зупинятися на самих дріб’язкових подробицях вітчизняного фінансового
життя [815, с. 14].
Інший випускник камерального відділення Казанського університету,
приват-доцент

В.О. Лебедєв

очолив

кафедру

фінансового

права

Петербурзького університету і в 1866 році почав викладати однойменний
навчальний курс. У 1882 році він захистив докторську дисертацію «Місцеві
податки. Досвід дослідження теорії та практики місцевого оподаткування»
[416, с. 607], одночасно опублікувавши описаний вище двотомний підручник
з фінансового права. У своїх лекціях професор В.О.Лебедєв докладно
аналізував систему державного та місцевого оподаткування, в тому числі
промисловий податок, митні збори, зосередивши особливу увагу на розкритті
та аналізі законодавчих актів, що регулювали фінансове управління. Новим у
його лекційному курсі стало вивчення касового устрою, що було особливо
актуальним після бюджетної реформи М.Х. Рейтерна, у рамках якої
запроваджено принцип єдності каси. В.О.Лебедєвим запроваджено нову
методику викладання фінансового права. Зокрема, в його лекційному курсі
викладення

теоретичного

матеріалу

супроводжувалось

історичними

прикладами та фактами з юридичної практики, що хоч і було незвичним
явищем для викладання даної дисципліни у вітчизняних університетах,
досить швидко набуло популярності серед студентів і отримало своїх
послідовників у інших навчальних закладах.
Викладання фінансового права та блоку фінансово-економічних
дисциплін у Київському університеті св. Володимира у другій половині ХІХ
ст. нерозривно пов’язане з іменем професора М.Х. Бунге. На протязі власної
викладацької діяльності у даному закладі, вчений викладав навчальні курси
політичної економії, статистики, фінансового права та поліцейського права,
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при цьому, підготував та опублікував підручники із вказаних навчальних
дисциплін [126; 128; 129].
Безсумнівною заслугою М.Х. Бунге як науковця та педагога було
створення «київської психологічної школи економістів» – прихильників
історично-реалістичної позиції у вивченні фінансово-господарського життя
держави [442, с. 51]. До даної школи належали такі видатні вчені як А.Я.
Антонович, М.І. Зібер, Д.І. Піхно, Г.Д. Сидоренко, Г.М. Цехановецький та
інші.
З 1869 року М.Х. Бунге на кафедрі поліцейського права викладав також
курс статистики, основою якого послужили праці А. Кетле, що відкидав цю
науку як чисто описову галузь державознавства. М.Х. Бунге виступав за
вивчення в рамках статистики масових явищ суспільного життя, до яких він
відносив чисельність, структуру та рух населення, його економічну
діяльність. Викладаючи даний курс, М.Х. Бунге став родоначальником
соціологічного напряму у вітчизняній статистиці, послідовниками якого
стали вже згадувані Ю.Е. Янсон, О.І. Чупров та О.А.Кауфман [226, с. 71].
Одночасно з ректорством, науковою та професорською діяльністю
М.Х. Бунге, ще проживаючи в Києві, брав участь у здійсненні фінансової
політики державного уряду. Зокрема, за рекомендацією Є.І. Ламанского, він
в 1862 році отримав призначення на посаду керуючого київською конторою
Державного банку і в короткий термін перетворив її на прибуткову установу.
Заслуживши репутацію талановитого фінансиста і гарного організатора,
М.Х. Бунге виступив ініціатором створення Київського міського товариства
взаємного кредиту, ряду приватних банків [644, с. 557, 560]. Це, безумовно,
впливало на його авторитет та рівень викладання фінансово-економічних
наук в університеті св. Володимира. З переходом М.Х. Бунге на посаду
міністра фінансів міністра фінансів Російської імперії, в першій половині 80х років його викладацьку справу у рідному університеті продовжили учні.
Курс фінансового права викладав згадуваний вище професор М.П.
Яснопольський, курс поліцейського права читав професор М.М. Цитович, у
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майбутньому – заслужений професор, декан юридичного факультету, ректор
Київського університету, що викладав дану дисципліну на протязі більше
тридцяти років [594, с. 159-161].
Складності із забезпеченням викладання юридичних дисциплін у
вітчизняних університетів були пов’язані, як правило з великою кількістю
незаміщених посад на кафедрах юридичних факультетів. Зокрема,

на

початку 1867 р. в Харківському університеті залишалися вакантними
кафедри цивільного, фінансового, церковного, римського й поліцейського
права [839, с. 75]. В Новоросійському університеті на 1883 рік не зайнятими
були 8 кафедр [450, с. 481]. Однак, у процесі формування професорськовикладацького складу поступово відбувалися позитивні зміни. Одним із
факторів, який сприяв виправленню ситуації із забезпеченням університетів
викладачами за рахунок своїх випускників, було введення інституту
стипендіатів для підготовки до професорського звання. Першим серед
університетів України це нововведення розпочав Київський університет,
який у 1864 р. призначив стипендіатам 400 рублів утримання. Всього за
період з 1864 по 1884 рр. університет залишили 77 стипендіатів, серед яких
21 належав до історико-філологічного факультету, 19 – до фізикоматематичного, 20 – до юридичного, 17 – до медичного [155, с. 27]. З 1869 р.
такий захід отримав законодавче підтвердження, а розмір стипендії
підвищився до 600 рублів. В період дії Статуту 1863 р. радою Харківського
університету було обрано 14 штатних і 13 позаштатних стипендіатів для
підготовки до професорського звання по різних кафедрах юридичного
факультету [839, с. 76-85].
Більш складною була ситуація із налагодженням діяльності інституту
аспірантури

в

Новоросійському

університеті,

що

в

певній

мірі

зумовлювалося молодим віком навчального закладу. Значна кількість з тих,
хто починав працювати на юридичному факультеті цього університету, була
раніше залишена стипендіатами при інших університетах Російської імперії.
Як свідчать дані, що містяться в історичному огляді діяльності університету
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за 25 років, за період з початку діяльності університету до 1884 р.
стипендіатами були залишені 9 осіб. Із цієї кількості 6 стипендіатів не
закінчили навчання або змінили сферу діяльності на практичну галузь [450, с.
479-556].
Для розв’язання даної проблеми, за дозволом міністра доручалося
тимчасове викладання одному з професорів, приват-доцентів або осіб, які
мають вчені ступені. Міністр мав право призначити кандидата на свій розсуд
або надавав право це зробити університету шляхом оголошення конкурсу. На
підставі

міністерського

положення, факультетські

Ради оголошували

конкурси на заміщення вакантних посад кафедр, а в якості експерименту,
доручали читати лекції за наймом на один рік. Також набув чинності засіб
залучення викладачів через домовленість університетів на основі особистих
зв’язків із професорами. Такі заходи призвели до того, що з часом становище
на юридичних факультетах університетів почало виправлятися. У вирішенні
проблеми активну участь брали факультетські Ради. Особливо гостро
точилися колегіальні дискусії з нагальних питань у 60-70-ті роки – добу
піднесення освітньої і наукової діяльності університетів.
З першої половини 60-х років ХІХ ст. наука фінансового права починає
активно розвиватись у Харківському університеті. Це було пов’язано
насамперед із суттєвим поновленням викладацького складу на кафедрах
політичної економії і статистики, фінансового і поліцейського права.
Університет проводив активну діяльність щодо підготовки власних наукових
кадрів

з

відповідних

спеціальностей

із

паралельним

залученням

перспективних випускників інших навчальних закладів, результатом чого
стала поява у його стінах цілої плеяди молодих викладачів економічного та
фінансово-правового профілю [839, с. 75]. Як зазначила сучасна дослідниця
історії вищої освіти Н.А.Шип, на 1880-й рік у Харківському юридичному
факультеті з дев’яти викладачів шість були випускниками Харківського
університету[822, с. 22].
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Викладачами фінансового права, що залишили яскравий слід в історії
Харківського університету в цілому, були стипендіати цього університету
М.М. Алексєєнко та К.К. Гаттенбергер. М.М. Алексєєнко пройшов шлях у
рідному для себе університеті від приват-доцента, обійнявши дану посаду у
1868 році, до декана юридичного факультету, ректора університету та
попечителя навчального округу, продовживши в подальшому, як було
описано вище, політичну кар’єру в бюджетній комісії Державної думи
Російської імперії.
Майбутній ординарний професор Харківського університету по
кафедрі поліцейського права К.К. Гаттенбергер, закінчив навчання у даному
закладі у 1866 році і здобув ступінь кандидата права. Завдяки своїм
студентським роботам, особливо – науковим твором, поданим на публічний
захист «Поняття про гроші в науці та їх значення в народній економії» який
отримав позитивний відгук від професора І.П. Сокальського, майбутній
вчений звернув на себе увагу з боку керівництва юридичного факультету, за
клопотанням якого в грудні 1866 був залишений Радою університету
стипендіатом для підготовки до професорського звання з предмету
поліцейського права [196, с. 5]. 22 листопада 1868 року К.К. Гаттенбергер
допущений до читання лекцій як приват-доцент кафедри поліцейського
права. Склавши у 1869 році усний магістерський іспит і захистивши в 1870
році дисертацію: «Вплив російського законодавства на продуктивність
торгового банковського кредиту» [200], молодий вчений 19 травня того ж
року затверджений Радою університету в ступені магістра поліцейського
права і в грудні обраний доцентом [198, с. 205]. 28 квітня 1872
К.К. Гаттенбергер

захистив

на

юридичному

факультеті

Київського

університету докторську дисертацію: «Законодавство і біржова спекуляція»,
яка була опублікована у вигляді монографії [201]. Його офіційний опонент
Н.X. Бунге відзначав дуже високий науковий рівень виконаного дослідження
[28, с. 17].
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В травні 1872 року вчений обраний Радою Харківського університету
екстраординарним професором, а в квітні 1873 – ординарним професором
кафедри поліцейського права. У грудні 1872 К.К. Гаттенбергер був
відряджений на два роки за кордон з метою наукового стажування,
результатом якого стала поява у 1877 році фундаментального дослідження з
фінансової проблематики «Віденська криза 1873 р.» [199]. Аналізуючи дану
наукову працю видатний російський економіст та фінансист І.І. Кауфман
відзначав чудову здатність автора вдало вибирати теми для своїх праць і
докладно й повно їх розробляти [338, с. 5]. Однією з останніх праць
К.К. Гаттенбергера була: «Австрійські ощадні каси і австрійський поштовий
банк», виконана у 1891 році. Ця робота, присвячена фінансово-правовій
проблематиці, за висловлюваннями критиків, написана «вельми ґрунтовно і
вперше в російській літературі розкрила питання про існуючу винятково в
Австрії комбінацію поєднання ощадних кас нового зразка з поточними
банківськими рахунками» [197]. Перу вченого належить і ряд інших творів,
присвячених проблематиці ощадних кас, паперових грошей та страхування
[423, с. 298].
Його університетський колега M.M. Алексєєнко, наступним чином
характеризував К.К. Гаттенбергера: «Як учений, він прекрасно володів
методом і відрізнявся чудовою наукової витримкою. Він умів точно
обмежувати предмет вивчення і в цій відокремленій сфері він, не сходячи з
логічного шляху, з глибиною, ясністю і докладністю встановлював
причинний зв'язок між явищами і викривав існуючі хибні уявлення» [202, с.
2]. При цьому, М.М. Алексєєнко відзначав і надзвичайну наукову
сумлінність свого колеги: «у рамках, які він ставив собі для дослідження,
К.К. Гаттенбергер

всебічно

вивчив

відповідну

літературу

предмета,

намагався не залишати повз уваги навіть дрібних фактів, вивчаючи їх
головним чином за безпосередніми джерелами, які класифікувалися,
доповнювалися,

змінювалися,

очищалися,

поки

нарешті

не

ставали

придатними в якості складових частин книги або статті» [202, с. 3]. У своїй
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викладацькій діяльності професор притримувався методу «стисненого
наукового викладу» – без зайвих фраз і ефектного освітлення, логічно й
неупереджено виводячи перед слухачами свої наукові положення [ 196, с. 64].
Гострі питання суспільно-політичного життя цікавили його як лектора лише з
наукової точки зору, за межі якої на лекціях він намагався не виходити.
Така різнобічна діяльності цілого ряду видатних професорів епохи
реформ Російської імперії, таких як І.К. Бабст, Н.Х. Бунге, М.М. Алексеенко,
К.К. Гаттенбергер та багатьох інших, характеризувала їх як вчених, що
активно відгукуватися на питання фінансової політики свого часу. Названі
вчені окрім власної наукової та викладацької діяльності були визначними
діячами у сфері народного просвітництва, талановитими керівниками
факультетів та університетів, тому внесли безцінний внесок у подальший
розвиток вітчизняної юридичної освіти. Характерною рисою професорів
кафедр фінансового права та інших фінансово-економічних наук даної епохи
було те, що поряд з активною науковою діяльністю вони брали участь у
підприємництві в якості членів правління акціонерних банків і торговопромислових закладів, а також службовців міністерств фінансів, державного
майна, внутрішніх справ. Такі викладачі в своїх лекційних курсах зверталися
до актуальних проблем сучасного їм соціально-економічного життя країни та
громадського руху. За своїм стилем, заняття зі студентами ставали менш
академічними і більш наближеними до потреб фінансової практики, а тому
користувались незмінним успіхом і мали значно вищий педагогічний ефект.
У період розробки судових статутів 1864 р. в різних містах імперії
виникали осередки без чітких організаційних засад – гуртки, зібрання
науковців, які обговорювали професійні потреби, пов’язані з реформою
судоустрою в країні. Феномен появи значної кількості професійних
юридичних об’єднань пов’язується, з одного боку, з необхідністю отримання
відповіді від осіб, добре обізнаних із судовою частиною, на різні положення
судоустрою й судочинства, а з іншого – відчуттям нових віянь часу [818, с.
4]. Перераховуючи такі зібрання в різних містах України, відомий історик
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права І.Б.Усенко згадує Катеринослав, Кам’янець-Подільський, Херсон, Керч
і Миколаїв [736, с. 106]. У цьому списку можна згадати місто Харків, в якому
планувалося відкриття юридичного товариства, про що йшлося в листі від 6
червня 1864 р. Харківського цивільного губернатора міністру внутрішніх
справ. У документі «Об учреждении в городе Харькове Юридического
общества» повідомлялося, що «деякі чиновники, які служать в м. Харкові,
бажають заснувати тут юридичне товариство з метою розповсюдження
практичних і теоретичних юридичних знань», для чого надають складений
проект статуту товариства [61, с. 147]. Втім,

відкриття юридичного

товариства в Харкові в той час не відбулося.
Перше юридичне товариство в Україні відкрилося у 1876 р. при
Університеті Св. Володимира в Києві, яке стало другим в імперії після
Московського. У 1879 р. розпочало роботу юридичне товариство при
Новоросійському університеті в Одесі. Головна мета цих організацій
передбачала слідування визначеному політикою уряду курсу встановлення
необхідного для вдалого здійснення реформи зв’язку між теоретиками і
практиками правничої сфери. М. Шимановський визначив цю думку такими
словами: «Судова реформа Статутів 2-го листопаду 1864 р. будує
магістратуру, прокуратуру й адвокатуру на засаді юридичної освіти» [821, с.
12]. Головна мета Статуту Київського юридичного товариства полягала в
розробці вітчизняного права та встановленні зв’язку між юристами –
теоретиками і практиками. Для Новоросійського юридичного товариства
мета передбачала передусім теоретичну й практичну розробку права за всіма
його галузями й розповсюдження юридичної інформації у суспільстві [632, с.
95]. Головною передумовою реалізації зазначених завдань стало об’єднання в
товариствах судових та адміністративних діячів із вченими юридичних
факультетів університетів [737, с. 1].
Для діяльності юридичних товариств були притаманними динаміка й
тенденції кількісного збільшення учасників наукових обговорень. В цілому
це відповідало зазначеним вище завданням розповсюджувати наукові знання
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в суспільстві. Так, якщо в Київському юридичному товаристві у 1877 р.
налічувалося 86 членів, то у 1884 р. – їх кількість досягла цифри 234 [819, c.
212]. Для Новоросійського університету показники були такі: на першому
засіданні 20 жовтня 1879 р. в засіданні Товариства були присутні 10 членів і
три – відсутні. Наприкінці 1-го року показник кількості членів товариства
досяг 123 осіб, а наприкінці 3-го року існування – 150 осіб [ 541, с. 27].
Викладання курсу фінансового права, як і інших юридичних дисциплін
у 80-90-роках ХІХ ст. зазнало суттєвих змін, що було пов’язано з
консервативною державною політикою у соціальній та зокрема – освітній
сфері. Так, починаючи з 80-х років, міністерство народної освіти почало
здійснювати

заходи

щодо

обмеження

університетських

свобод,

та

запобігання студентським хвилюванням і відкритим страйкам, до яких з
розумінням ставилися більша частина професури. У цій сфері основними
напрямками владної політики стали

поступове включення системи

університетів у загальну систему бюрократичного управління, скасування на
загальнодержавному рівні автономії російських університетів, закріпленої
статутом 1863 року, як такої, що сприяє «розвитку духу вільнодумства» і
крамоли» [40, с. 519].
Своє нормативне оформлення державна політика по відношенню до
університетів отримала в прийнятому в 1884 році новому університетському
статуті. У цьому документі передбачалося скасування університетської
автономії та підпорядкування всієї наукової та навчально-методичної
діяльності контролю попечителя навчального округу. Основна ідея нового
статуту полягала в остаточному перетворенні університетів у вид державних
установ, в результаті чого, всі професори і викладачі були прирівняні до
державних службовців. Процес «одержавлення» викладання передавався під
нагляд опікунів університетів, які отримали повну владу над ними [485, с. 25].
Слід відзначити, що з перших же кроків застосування Уставу 1884 року
на практиці викликало переважно негативну реакцію у всіх осіб, що мали
пряме чи навіть опосередковане відношення до університетської освіти в
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Російській імперії останньої чверті ХІХ ст. Так, Б.М. Чичерін назвав його
«потворної ламкою» університетського ладу [813, с. 249]. П.Г. Виноградов
охарактеризував нове університетське законодавство «не педагогічною, а
політичною мірою, спрямованою на бюрократизацію центральних просвітніх
органів

держави

і

боротьбу

з

уявною

недобросовісністю

та

неблагонадійністю професорських колегій» [150, с. 537, 540-545]. Щодо суті
нової нормативно-правової бази Імператорських університетів висловився і
публіцист В.Є. Якушкін, підкреслюючи, що статут докорінно змінив всі
основи університетського життя, відкинув ті принципи, які послідовно
проводились у всіх попередніх статутах. Аналогії йому він пропонував
шукати в «обтяжуючих» державних заходах щодо університетської освіти
кінця 40-х – початку 50-х рр. XIX ст. [845, с. 48].
З критикою статуту виступали не тільки представники ліберального
крила російської інтелігенції кінця XIX - початку XX в., такі як П.М.
Мілюков [458, с. 796], чи князь С.М. Трубецькой [728], а й ті видатні вчені та
державні діячі, які підтримували політику імператора Олександра ІІІ.
Зокрема, К.П. Побєдоносцев, оцінюючи підсумки застосування нового
статуту, через п’ятнадцять років з початку його введення, зробив висновок
про те, що в університетах суттєво впав рівень науки, а професори не
виконують покладених на них виховних завдань [24, с. 83]. Граф і сенатор
П.О. Капніст, який з 1880 року виконував обов’язки попечителя
Московського навчального округу, напередодні першої російської революції
писав: «Статут 1884 року, що мав на меті посилення влади в університеті,
позбавив її в сутності міцної опори і зрештою призвів до повної
дезорганізації університетів» [331, с. 193].
Разом з тим, ситуація, пов’язана із затвердженням та запровадженням в
дію положень Статуту 1884 року, що мала негативний вплив на розвиток
університетської освіти в цілому, не так радикально позначилась на розвитку
фінансово-правової науки в університетах. Навіть навпаки – саме на 80-ті –
90-ті роки ХІХ ст. припадає бурхливий сплеск фінансово-правових
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досліджень у стінах університетів, що ознаменувалось опублікуванням
цілого ряду підручників та навчальних курсів з фінансового права,
справедливо визнаних класикою у фінансово-правовій літературі. Такий
парадокс пов’язаний з тим, у цей історичний період Російська імперія
переживала

потужний

підйом

у

важкій

промисловості,

розвитку

інфраструктури, фінансовій, банківській сферах, активізувались операції
держави і на міжнародних економічних і фінансових ринках.
Викладання курсу фінансового права в університетах здійснювалось, як
і в попередній період, на основі ліберальної концепції, найбільш яскравим
представником якої у 80-х – 90- х роках ХІХ ст. був професор Московського
та Петербурзького університетів, академік І.І. Янжул. У своїх лекціях
професор визначав предмет фінансово-правової науки, розкривав її зв’язок з
політичною економією, встановлював відмінність між фінансовим правом і
фінансовою наукою, давав розгорнутий виклад вчення про державні податки.
Вчений прагнув намітити такі положення, якими має керуватися буржуазна
держава при отриманні доходів. При цьому, він переконував у необхідності
сприяння зростання приватного підприємництва, який давав чималі
надходження до скарбниці. В рамках ліберального громадського руху,
вчений активно виступав за податкову реформу та введення в Російській
імперії прибуткового податку. Як і у своїх наукових працях, у лекційних
курсах І.І. Янжул не висвітлював видаткову частину бюджету вважаючи це
питання предметом вивчення науки державного права [862, с. 11].
На лекціях і в своїх публікаціях вчений розвивав ідею про доцільність
державного втручання у сферу промисловості і торгівлі [857, с. 4, 8]. В цьому
його позиції розходилися з концепцією, яка розроблялася на сторінках
рупора російського лібералізму – «Вісника Європи». В журналі послідовно
захищалися

принципи

фритредерства,

свободи

підприємництва

як

найважливішого елемента лібералізму взагалі. І.І.Янжул більш тверезо
оцінював можливості вітчизняної промисловості, враховував зростання
робітничого руху, традиції участі держави в господарському житті
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суспільства. Він вважав, що саме державна влада в Росії володіє можливістю
примиряти суперечності в соціальній сфері. Професор стверджував, що в
інтересах загального блага – цієї вищої кінцевої мети полягає існування самої
держави. З цієї позиції він обґрунтовував протекціоністську політику з
питань зовнішньої торгівлі, вимагав спеціального втручання держави у
вітчизняну промисловість і внутрішню торгівлю та вважав, що взагалі
зменшення приватної ініціативи, розширення корисної діяльності держави,
прийняття на себе все більшого і більшого числа функцій і є необхідністю в
сучасних йому суспільних умовах. «Втручання держави в економічне життя
народу – ось що становить ... пануючу тенденцію нинішнього століття»,
писав І.І. Янжул [857, с. 8].
Наступником

І.І. Янжула

по

кафедрі

фінансового

права

в

Петербурзькому університеті з 1895 року став його учень І.Х. Озеров. Окрім
Петербурзького, він

викладав науку про фінанси та фінансове право в

Московському університеті, Московському комерційному інституті, на
юридичному відділенні Бестужевських курсів. І.Х. Озерова як лектора
вирізняло насамперед те, що на відміну від інших професорів-фінансистів,
що читали свої лекційні курси в академічному стилі, він прагнув пов’язати
науку з практикою і показати, «як з колишньої економіки виростає
суспільний лад даної країни, її фінансова флора» [496, с. 18]. Основну роль у
розвитку господарського життя вчений у своїх лекціях та наукових працях
відводив продуктивним силам. Продовжуючи ідеї свого вчителя І.І. Янжула
про необхідність взаємодії науки з владою в ім'я загальнонародних інтересів,
І.Х. Озеров пропагував «благотворний вплив» великого капіталу на
економічне життя країни, виступав за розвиток «культурного капіталізму»,
розквіт продуктивних сил, які він ототожнював з капіталістичним прогресом.
Саме заради їх розвитку він переконував студентів відмовитися від
політичної боротьби і перебувати у всебічній співпраці з представниками
буржуазії [506, с. 11].
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Як відзначали сучасники І.Х. Озерова, він, окрім наукової та
викладацької діяльності, знаходився в самому центрі економічного життя
Російської імперії. Зокрема, вчений схвально ставився до аграрної політики
П.А. Столипіна і зазначав, що без повороту всієї економіки в бік реформ,
користі від починань глави уряду не може бути [493, с. 7, 92]. Разом з тим він
критикував фінансову політику міністра фінансів В.М. Коковцова за
відсутність з його боку належної уваги до проблеми росту продуктивних сил.
В управлінні державними фінансами, на думку професора, слід було діяти
інакше, ніж це робило міністерство фінансів. Він писав: «Задоволення
назрілих потреб повинно йти вперед і належні фінансові кошти мають бути
здобуті не тільки для подальшого розвитку господарства країни, але і
запобігання революції» [504, с. 72].
І.Х.Озеров був в числі тих діячів фінансової сфери, які виступали за
підняття народного добробуту як запоруки економічного зростання Росії.
Виступаючи на засіданні Державної ради в 1911 році та відзначаючи, що
вітчизняна промисловість і банківська система переживали небувалий
підйом, вчений тим не менше вказував, що тільки 12,6% чистого бюджету, не
включаючи оборотні кошти, припадають на продуктивні витрати держави. У
свою чергу, непродуктивні витрати, на його думку, душили економіку
країни.

Він

надав

власні

розрахунки

найважливішого

показника

благополуччя господарського життя країни – доходів на душу населення. В
Росії такий показник становив суму в 58-63 руб. і справедливо називався
вченим жебрацьким на фоні доходів на душу населення у Франції (250-300
руб.) або Англії (300-350 руб.) [493, с. 7].
Навчальний курс фінансового права у Петербурзькому університеті
читали також відомі державні фінансові діячі М.К.Бржеський і В.Т.Судейкін.
Микола Корнійович Бржеський після закінчення юридичного факультету
Петербурзького університету у 1883 році залишений при університеті на
кафедрі фінансового права для підготовки до професорського звання. У тому
ж році під керівництвом професора В.О. Лебедєва, молодий вчений написав
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книгу «Державні борги Росії», яка була удостоєна факультетом премії
Топчібашева і надрукована за рахунок університету в 1884 році [112].
Виконавши на факультеті наукове дослідження «Податкова реформа:
Французькі теорії XVIII століть», яке було опубліковане окремою
монографією [113], здобув ступінь магістра фінансового права. Наукові праці
вченого отримали визнання і серед керівництва державних фінансових
органів. У 1889 році М.К. Бржеський був запрошений на службу в
міністерство фінансів на посаду віце-директора департаменту окладних
зборів. Пов’язавши свою долю із державною службою, вчений все ж
запрошувався університетом для читання лекцій з фінансового права. Крім
того, як це було прийнято в професорському середовищі, він брав активну
участь у громадській та просвітницькій роботі. Шість років, з 1887 по 1893
рік, М.К.Бржеський вів іноземний фінансовий огляд у «Віснику фінансів,
торгівлі та промисловості», а потім працював у журналі «Новий час» у якості
фінансового оглядача.
Власій

Тимофійович

Судейкін

–

видатний

вчений-фінансист,

державний діяч, сенатор, таємний радник викладав навчальний курс
фінансового права у Петербурзькому університеті у 90-х роках ХІХ ст. та на
початку ХХ ст. Протягом 1883-1885 років він перебував на службі в
Особливій канцелярії з кредитної частини міністерства фінансів, а в другій
половині 80-х років був призначений податковим інспектором СанктПетербурга. Викладацьку діяльність В.Т. Судейкін почав в Петербурзькому
Імператорському

комерційному

училищі

одночасно

зі

службою

в

міністерстві фінансів. Після захисту магістерської дисертації на тему
«Державний банк: його економічне і фінансове значення», опублікованої у
вигляді монографії [687], він перейшов в Петербурзький університет, де
читав лекції з історії фінансів та загальний курс фінансового права.
Викладачем курсу фінансового права Петербурзького університету у
нульових роках ХХ ст. був також вчений та державний фінансовий діяч,
випускник даного навчального закладу Василь Гаврилович Яроцький. Після
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захисту в 1887 році в Московському університеті магістерської дисертації на
тему «Економічна відповідальність підприємців» [869], та у 1896 році
докторської

дисертації

про

робітників

«Страхування

у

зв'язку

з

відповідальністю підприємців» він був запрошений на службу у міністерство
фінансів [456, с. 20]. Паралельно з цим, В.Г. Яроцький з 1885 р. читав лекції з
фінансового права у військово-юридичній академії, де перебував на посаді
штатного

викладача

політичної

економії

та

фінансового

права. За

результатами викладання, ним був опублікований підручник фінансового
права [868], що був одним з перших комплексних систематизованих
підручників у фінансово-правовій літературі і був високо оцінений його
сучасниками [419, с. 196].
Слід відзначити, що така активна співпраця професури з державними
фінансовими відомствами була взаємно корисною. Участь представників
професорсько-викладацького

складу

у

науковому

обґрунтуванні

та

здійсненні фінансової політики одночасно сприяла підвищенню рівня
викладання фінансового права, пов’язувала науку з практикою.
Характеризуючи правничу освіту в університетах Російської імперії,
О.П. Шебанов вважав, що у викладанні юридичних наук господарювали
схоластика й догматизм; воно носило абстрактний і описовий характер [816,
с. 22]. Таке бачення вченого базувалось на факті поширення в Російській
імперії юридичного позитивізму, який у силу своєї природи відстоював
стабільність правової системи та уникав критики існуючої догми права.
Російська школа юридичного позитивізму сформувалася на початок 80-х
років. Її становлення об’єктивно пов’язане зі зміцненням капіталістичного
ладу та прагненням буржуазії закріпити буржуазні юридичні принципи
шляхом чіткої формально-логічної обробки діючого нормативного матеріалу
[393, с. 130].
Розвиток науки фінансового права відбився на особливостях методики
викладання відповідної навчальної дисципліни. В цьому плані, враховуючи
умови дії університетського статуту 1884 р., унікальною склалась ситуація з
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викладанням курсу фінансового права та політичної економії у Казанському
університеті Так, у 1885 році Рада юридичного факультету даного закладу
подала

клопотання

міністру народної

освіти

про

дозвіл

професору

Я.С. Степанову читати курс політичної економії не за міністерськими
програмами, а відповідно до його власних методичних розробок. З питань
викладання фінансового права, Рада висловилась проти догматичного підходу
«заучування студентами на пам’ять законів про фінанси». Було висловлено
вимогу ознайомлення з практикою їх застосування та збором викупних
платежів. Справжня науковість університетських курсів з фінансовоекономічних наук складалася, на думку казанських професорів, у тому, щоб
«донести до аудиторії сучасні досягнення теорії, історії предмета, його
літературу, а також практичну реалізацію всіх цих досягнень» [274, с. 86].
Міністерство народної освіти встановило для юридичних факультетів
вимогу, згідно з якою підґрунтям юридичної освіти мали бути не наукові
доктрини і теорії, «які претендують на всезагальне значення й іменують себе
філософськими» а наука римського права, оскільки вона є «стільки ж фактом,
скільки і теорією. Адже римське право служить школою вищої освіти для
тих, хто присвячує себе як судовому поприщу, так і служінню державі в
урядовій справі» [839, с. 147].
Іншим

пріоритетним

напрямком

викладання,

визначеним

Міністерством, було російське державне право, «основою і беззаперечним
принципом якого має бути російська верховна влада». Важливе місце уряд
відводив історії філософії права, у вивченні якої увага зверталася на вчення
давнього класичного світу. Значимість останнього напряму мотивувалася
завданням університетам готувати не «фанатиків чужої думки, але ділові,
зрячі розуми». Згідно з висунутими підвалинами підготовки правознавців у
1885 р. Міністерство видало приблизний навчальний план з обов’язковим
навчальним часом протягом всіх восьми семестрів навчання юристів. Свої
навчальні плани юридичні факультети університетів повинні були складати,
орієнтуючись на ці напрямки. Так, у Харківському університеті щорічна
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кількість годин, відведених на римське право, дорівнювала 36, цивільне й
торгівельне право із обома процесами – 30, кримінальне право з процесом –
16, на історію руського права – 14, церковне право, поліційне право і
фінансове – по 12 годин, політичну економію – 10, міжнародне право,
статистику та історію філософії права по 6 годин, енциклопедію права – 4
(всього 172 години). Окрім цього, факультет визнав доцільним вивчення
однієї з іноземних мов та богослов’я [839, с. 148].
У 90-х роках ХІХ ст. та на початку ХХ ст. викладання курсу
фінансового права та ряду фінансово-економічних дисциплін у Харківському
університеті забезпечувалось як власними вихованцями, так і за рахунок
заміщення вакантних посад. Зокрема, студенти та стипендіати університету
Л.М. Загурський і П.П. Мігулін, після захисту дисертацій і здобуття
професорського

звання,

розгорнули

активну наукову

і

викладацьку

діяльність. Зокрема, професор П.П. Мігулін, викладаючи фінансове право на
юридичному факультеті університету з 1899 року, паралельно займався
розробкою архівних матеріалів з історії російських фінансів. Результатом
його роботи стала фундаментальна праця «Російський державний кредит
(1769-1899)» [455], яка принесла йому визнання одного з кращих фахівців з
історії фінансів у вітчизняній фінансово-правовій науці. Дане дослідження
було виконано на базі актів російського фінансового законодавства, таких як
державні розписи, фінансові кошториси, звіти Міністра фінансів, витяги з
міждержавних

фінансових

угод

тощо.

Як

відзначено

сучасними

дослідниками, теоретичний доробок П.П. Мігуліна у галузі державного
кредиту, банківської діяльності та грошового обігу залишається актуальним
та затребуваним і в умовах сьогодення [475, с. 132].
У ці ж роки на кафедру фінансового права Харківського університету
поповнилась професором В.Ф.Левитським, який перейшов з Новоросійського
університету

і

приват-доцентом

Московського

університету

І.М. Міклашевським, який теж був вихованцем університету м. Одеси.
Подальша діяльність прибулих вчених-фінансистів призвела до підвищення
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рівня

викладання

фінансово-економічних

дисциплін

у

Харківському

університеті. Завдяки їм у підручниках було припинено поділ фінансового
права на теорію фінансів і російське фінансове право. Замість цього була
створена самостійна і єдина навчальна дисципліна – фінансове право,
розробка якої здійснювалась на кафедрі торгового права і судочинства,
створеній у 1884 році, професорами І.П. Сокальським, О.І. Загоровським і
М.П. Яснопольським [592, с. 194]. Зокрема, професор М.П. Яснопольський,
який перейшов до Харківського університету з Київського університету св.
Володимира, викладав навчальний курс фінансового права за методикою,
розробленою та затвердженою у Київському університеті. Згідно з даною
методикою, виклад лекційного матеріалу розпочинався із загальних
відомостей про фінанси і фінансове право, далі постатейно розкривалося
чинне фінансове законодавство Російської імперії, що регламентувало види
та порядок формування державних доходів; питання стану державних
маєтностей; становлення державних регалій і мита; далі містився розгляд
державних витрат; характеризувався касовий устрій; державний бюджетний
контроль; надавався аналіз становлення фінансових установ і в цілому всього
фінансового господарства держави [680, с. 314].
Суспільно-політична криза 1905-1907 років безумовно позначилась на
стані і різних аспектах функціонування університетської освіти початку ХХ
ст. Дані процеси мали безпосередній вплив і на зміст та методику викладання
навчальної дисципліни фінансового права у вітчизняних університетах. У
фінансово-правовій літературі найбільш активно та гостро обговорювалось
питання про втручання держави у фінансово-господарське життя суспільства.
Як описувалось вище, воно не було новим у вітчизняній фінансовій
літературі, оскільки казенне господарство було сильно розвинене в усі часи, а
приватне підприємництво у промисловій та кредитній сфері перебувало в
тісному зв’язку з ним. Про це зазначали у своїх працях І.І. Янжул,
І.Х. Озеров, визнаючи необхідність розширення державного втручання з
метою підвищення господарської активності, регулювання приватного
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кредиту, організації державної допомоги приватним і кооперативним
підприємствам тощо.
Дискусію щодо ролі та місця держави у фінансових правовідносинах
розвинув Олександр Аполонович Мануілов (Мануйлов), – випускник
Новоросійського університету, в майбутньому – професор юридичного
факультету,

який

виконував

в

1905-1911

роках

обов’язки

ректора

Московського університету. Вчений виступив з критикою монополізму з
народницьких позицій, підкреслював, що інтереси спілок підприємців прямо
протилежні інтересам споживачів. Його ідеї знаходили відображення в
університетських курсах з політичної економії та фінансового права [449, с. 5].
Важливим нововведенням у академічне життя в Російській імперії
періоду 1884-1917 р. стало запровадження з 1906/1907 академічного року в
університетах

так

званої

предметної

системи,

замість

курсової.

За

інформацією «Довідника з вищої освіти» за 1911 р. недоліком курсової
системи навчання вважалися шаблонне ставлення та обмеження свободи
студентів, тоді як до переваг предметної (яка тривалий час існувала в країнах
Західної Європи) – належали врахування індивідуальних здібностей у засвоєнні
знань та розподілі відповідно з цим порядку вивчення наук [673, с. 4].
Прагнення до індивідуального підходу в навчанні було позитивною стороною
організації дореволюційної вищої освіти взагалі. Однак не завжди такий підхід
належною мірою інтегрувався до реального життя усіх вітчизняних
університетів. Наприклад, у 1906-1907 р. предметна система не була введена в
Новоросійському університеті, та навіть після офіційного її затвердження в
деяких університетах вона працювала з обмеженнями [625, с. 197].
На фоні гострої суспільно-політичної кризи, державна влада змушена
була вдатись до ряду заходів щодо розширення університетської автономії у
сфері самостійного вирішення професорської колегією поточних питань
університетської освіти. Міністри народної освіти П.М. Кауфман, Л.А. Кассо
намагались дотримуватись засад консервативної освітньої політики. Однак,
була дозволена певна лібералізація університетського життя відповідно до
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вимог професури та студентства, чому сприяли виступи в Державній думі
депутатів від різних фракцій на захист університетської автономії [24, с. 38].
Під впливом подій 1906 року, міністерство народної освіти змушене було
проводити подвійну політику в організації університетської освіти та
розробки навчальних планів і програм.
Виразом
навчального

такої
плану

політики
та

стало

системи

публічне

викладання

обговорення
для

нового

студентів-юристів

Московського університету, яке відбулось у 1906 р. Відповідно до цієї
програми, студентам юридичного факультету пропонувалося прослухати
одинадцять дисциплін, затверджених як обов’язкові. Їх перелік був таким:
енциклопедія права, історія римського права, інституція римського і
сучасного громадянського права, загальна частина кримінального права,
загальні курси міжнародного, фінансового та державного права, історія
російського права, історія філософії права, теорія політичної економії,
російське державне право. Студенти-економісти, крім названих предметів,
повинні були скласти іспити зі спеціальних дисциплін: теорії політичної
економії,

історії

господарського

побуту

у

зв'язку

з

економічними

навчаннями, економічної політики, статистики, фінансового права, системи
громадянського,

торговельного

та

адміністративного

права,

теорії

ймовірностей [592, с. 199]. У даному університеті, разом з курсом
фінансового права, який викладав професор І.Х. Озеров, було запроваджено
спеціальний курс науки про фінанси професора П.П. Гензеля – видатного
вченого-фінансиста
економічного

та

товариства,

державного
та

діяча,

Королівського

члена

Американського

економічного

товариства

Великобританії [438, с. 168-172].
Новий підхід до трактування змісту та системи фінансово-правової
науки був запропонований приват-доцентом Казанського університету Г.А.
Вацуро, який читав навчальний курс фінансового права у цьому закладі на
протязі 1901-1909 років. Свої погляди щодо розуміння природи фінансового
права він виклав у лекційному курсі «Наука публічних фінансів», що був
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опублікований за результатами викладання у 1909 році [137]. На думку
вченого, наука фінансового права це – суспільна наука, предметом якої стала
галузь знань, що вивчають фінансове господарство держави. Наука
публічних фінансів не є набором розрізнених фактів, вона ставить мету
показати їх взаємний зв’язок. Зовнішні зв’язки, або «фінансова морфологія»,
не становлять, на думку автора, такого наукового інтересу, як вивчення
внутрішніх

зв’язків,

або

«фінансової

«біології».

Саме

дослідження

«фінансової біології» дозволяє враховувати і показувати боротьбу суспільних
інтересів, а вивчення боротьби різних суспільних прошарків, в свою чергу,
повинно дати ключ до розуміння і наукового відображення публічного
господарства [137, с. V-VI]. Дані положення Г.А. Вацуро, як видно, є
продовженням соціологічної концепції науки фінансового права, розробленої
І.Х. Озеровим. Однак, на відміну від І.Х. Озерова, Г.А.Вацуро вважав, що
навіть «чистий науковець» не перестає бути представником певних класових
інтересів. Фінансова наука, стверджував він, повинна вивчати державне
господарство в тісному зв’язку з умовами народного господарства, так як
вони

взаємозалежні

і

здійснюють

взаємний

вплив.

Однак

цілісне

усвідомлення цього явища можливе лише за участі політичної економії та
правознавства. Обґрунтування фінансової науки та фінансового права як
галузей, що знаходяться на стику ряду суспільних дисциплін, вчений
здійснював на основі звернення до статистичних та історичних методів.
Розвиваючи

власну

концепцію,

вчений

вважав

найголовнішою

функцією держави є забезпечення справедливого оподаткування. Він
зазначав, що поряд із завданнями охорони внутрішнього і зовнішнього
порядку, відповідними інтересам панівних сил, держава, як внутрішньо
необхідна і зовні примусова громадська організація, має враховувати і
загальнонародні, демократичні вимоги [139, с. 3]. Г.А. Вацуро надавав
величезного значення ладу публічних фінансів, вважаючи, що від них
залежить не тільки виробництво, розподіл і споживання економічних благ,
матеріальне і духовне благополуччя населення, а й «…блискавки гнівних
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спалахів народу, суцільне зарево податкових і революційних пожеж, ...
політична та промислова відсталість…»[138, с. 16; 139, с. 18-19].
Розвиток

науки

фінансового

права

зумовлював

вдосконалення

методики викладання фінансово-економічних дисциплін в університетах.
Так, у Московському університеті зусиллями професора О.І. Чупрова набули
широкого поширення нові форми занять зі студентами – семінари з
політичної економії, статистики та фінансового права. На семінарах О.І.
Чупрова студенти писали реферати на основі власного аналізу праць А. Сміта
і Д. Рікардо, з господарської статистики Росії, та на фінансово-правові теми:
«Про стійкість нашої грошової системи», «Позиково-ощадні каси і
товариства в Росії» та інші [592, с. 195].
На юридичному факультеті Московського університету працював
також семінар І.М. Гольдштейна, що призначався, на відміну від зазначених
вище практичних занять, для «цілком підготовлених» студентів. Допуском до
нього були відмітки про здачу всіх заліків та іспитів за пройдені студентом
семестри, а також вже проявлений у вигляді студентських робіт інтерес до
певної теми з економіки або фінансового права. Семінар І.М. Гольдштейна
присвячувався актуальним проблемам розвитку господарського життя Росії –
фінансової, банківської, торговельної, залізничної політики тощо. Його
основне завдання полягало в підготовці студентів до самостійних наукових
досліджень з даної проблематики. Одним з результатів роботи семінару
І.М. Гольдштейна стала поява книги: «Синдикати в російській залізничній
промисловості» Л.Б. Кафенгауза – в майбутньому видатного радянського
вченого, історика вітчизняної економічної та фінансової

думки, завдяки

якому сучасна наука фінансового права відкрила науковий доробок І.Т.
Посошкова [339].
У Петербурзькому університеті семінари з проблем політичної
економії,

статистики і фінансового права проводили В.В. Святловський,

І.М. Кулішер, Л.В. Ходський. На початку ХХ ст.

в університеті був
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створений фінансовий гурток, який очолив приват-доцент А.Й. Буковецький
[592, с. 196].
Таким чином, розвиток наукових концепцій та поява нових методик
викладання фінансового права у системі університетів Російської імперії у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. були зумовлені відповідною
освітньою політикою держави, яка в умовах промислового підйому та
пов’язаного з ним стрімкого реформування фінансової системи, гостро
потребувала

достатньої

кількості

підготовлених

фахівців

юристів-

фінансистів. Студенти юридичних факультетів фінансово-економічного
профілю у вказаний період становили 29% (всього – 34529 осіб) від всієї
загальної кількості осіб з вищою освітою [301, с. 318-319]. І хоча дана
кількість випускників університетів була спрямована на заповнення,
переважно, вакантних посад у сфері державного управління фінансами, у
державно-управлінській сфері все-одно залишалась відчутною нестача
кадрів, зумовлена тим, що близько 30 % випускників юридичних факультетів
працевлаштовувались у приватних фірмах та підприємствах, чисельність
яких на межі ХІХ-ХХ століть стрімко збільшувалась [303, с. 311].
Формування широкої і чисельної верстви юристів-фінансистів, що були
затребуваними у різних сферах фінансової практики, як в системі державного
управління фінансами, так і у сфері приватного підприємництва, в тому числі
– у банківській та кредитній системі, супроводжувалось становленням
потужної вітчизняної наукової школи фінансового права. У вітчизняних
університетах сформувалась ціла плеяда видатних вчених, авторів як
фундаментальних наукових праць з фінансово-правової проблематики, так і
великої кількості підручників, навчальних посібників, курсів лекцій з
фінансового права. Широке та взаємодоповнююче поєднання наукової та
педагогічної діяльності у стінах університетів, що полягало у постійному
вдосконаленні методики викладання фінансового права, сприяло бурхливому
розвитку фінансово-правової освіти держави в цілому.

324

РОЗДІЛ ІV. ВІТЧИЗНЯНА НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
НА ЗЛАМІ ЕПОХ (ХХ ст. – ПОЧАТОК ХХІ ст.).

4.1. Трансформація методології вітчизняної науки фінансового
права на початку ХХ ст.
Початок ХХ ст. ознаменувався низкою трагічних подій, що мали
визначальне, доленосне значення для подальшого майбутнього окремих
європейських держав та Європи в цілому. Апогеєм цих подій стала перша
світова війна, що спричинила розпад одразу чотирьох монархічних імперій:
Австро-Угорської, Німецької, Османської і Російської та виникнення на їх
територіях нових незалежних держав у Центральній та Східній Європі.
Падіння Російської монархії, зумовлене окрім зовнішніх, також внутрішніми
факторами, результатом яких стало створення на її теренах нової радянської
держави, призвело до абсолютно кардинальної зміни всіх існуючих ціннісних
ідеалів: морально-етичних, релігійних, філософських, ідеологічних, в тому
числі – правових та економічних. Як зазначив К.С. Бельський, стара
економічна та фінансова культура, що базувалась на православному,
релігійно-етичному ґрунті, канула в історію [85, с. 50]. Замість неї молода
радянська держава обрала собі в якості догми марксистсько-ленінську
ідеологію, постулати якої активно впроваджувала у всі сфери соціальноекономічного, політичного, правового життя суспільства.
Положення марксизму-ленінізму, що були проголошені єдиновірними,
стали визначальними, керівними для всіх без винятку галузей науки.
Найменша спроба критики чи навіть сумніву у їх абсолютній істинності
піддавалась тотальному осуду і засудженню у колах новосформованої
«радянської наукової громадськості» та могла закінчитись фізичною
розправою з боку державного карального апарату над вченим-інакодумцем.
Фактично, нова радянська влада та її ідеологія створили для вітчизняної
науки жорсткі доктринальні та методологічні рамки, вихід за межі яких
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прирівнювався до злочину, а вчений, що дозволив собі подібне, – визнавався
ворогом радянської держави та народу.
Треба зазначити, що марксистсько-ленінська доктрина завоювала
пануюче становище у радянській науці не на «голому місці», – вона набула
широкого поширення у дореволюційній російській правовій, економічній,
історичній та інших науках. Концепція К. Маркса здійснила істотний вплив
на російську дореволюційну науку фінансового права. Так, ключовою ідеєю
соціологічного напрямку, що сформувався у вітчизняній фінансовій науці на
межі XIX-XX ст. та знайшов своє яскраве вираження у працях І.Х. Озерова,
була

ідея перманентної

боротьби антагоністичних

соціальних груп,

результатом якої і стало виникнення фінансово-правових інститутів
фінансового

права

в

цілому.

Прихильниками

та

та

послідовниками

соціологічного підходу в науці фінансового права стали такі видатні вчені, як
М.І. Боголєпов, П.П. Гензель, П.С. Кліментов, М.А. Курчинський,
В.М. Твердохлебов , М.І. Фрідман та ін.
Об’єднуючим у поглядах вказаних вчених було те, що вони приділяли
особливу увагу проблемі методології науки фінансового права та проводили
розмежування між фінансовою наукою і фінансовим правом. Їм було
властиве прагнення звільнити фінансову науку від впливу на неї фінансової
політики. Тому, хоч вони і з застереженнями сприйняли марксистську ідею
класової боротьби, відзначаючи деяку її застарілість і саме поняття класів
замінювали більш неупередженим поняттям «соціальних груп», власні
дослідження вони здійснювали з використанням в тому числі і марксистської
методологічної бази.
Ідейним послідовником І.Х. Озерова у застосуванні соціологічного
наукового методу у дослідженні фінансової проблематики був Володимир
Миколайович Твердохлєбов – визначний російський та радянський вчений –
юрист, фінансист, економіст. Вільно володіючи європейськими мовами, він
збагатив

вітчизняну

і

зарубіжну

науку

глибокими

теоретичними

положеннями про фінанси світового господарства та Росії, дослідженнями з
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проблем державного кредиту, оподаткування. Вчений був одним із
засновників вітчизняної науки про місцеві фінанси, вніс вагомий внесок у
вивчення історії російських фінансів XVIII – XIX ст. В.М. Твердохлєбов став
автором понад 80 наукових робіт – монографій, статей, опублікованих на
батьківщині і за кордоном. Як відзначили дослідники його наукової
творчості, у його працях знайшли своє відображення найактуальніші
проблеми сучасної йому фінансової теорії та практики [97, с. 4].
Після

закінчення

навчання

на

юридичному

факультеті

Новоросійського університету, В.М. Твердохлєбов був зарахований на
посаду приват-доцента кафедри фінансового права даного навчального
закладу. Початком його наукової діяльності стало опублікування у 1903 році
статті «Задачі фінансової науки» [706]. У цій статті молодий вчений
досліджує сутність науки про державні фінанси, її цілі та завдання.
Відзначимо, що до цієї проблематики автор буде звертатись ще протягом
усього свого подальшого наукового шляху.
У 1903 році керівництво Новоросійського університету направляє
В.М. Твердохлєбова на стажування за кордон для вивчення питань
оподаткування нерухомості. За матеріалами стажування, ним написана
монографія «Оподаткування міської нерухомості на Заході», дві частини якої
були опубліковані в Одесі у 1906 і 1909 роках [710; 712]. В цій праці у
порівняльно-історичному аспекті розглянуті різноманітні форми державного
та місцевого оподаткування нерухомого майна. У першій частині,
присвяченій

проблемам

державного

оподаткування,

розкривались

особливості домового оподаткування у США, практика оподаткування
цінності нерухомості в містах Німеччини, таких як: Вюртемберг, Базель,
Гессен, а також еволюція домового оподаткування в Австрії, Франції, Бельгії,
Голландії, Греції, Італії та ін. У другій частині праці розкрито систему
місцевого

оподаткування

нерухомості

міст.

Надавалась

загальна

характеристика цієї системи та особливості її організації в країнах Західної
Європи та США.

327

Відзначимо, що дана праця отримала дуже багато схвальних відгуків у
вітчизняній та зарубіжній фінансовій літературі, а її автор визнавався «одним
з провідних фахівців у сфері місцевих фінансів» [267, с. 534]. Крім того,
опублікування цієї праці вплинуло на подальшу суспільну та наукову
діяльність Володимира Миколайовича. Так, літом 1910 р. В.М. Твердохлєбов
бере участь у Першому міжнародному з’їзді з адміністративних наук у
м. Брюссель, предметом обговорення якого були проблеми оподаткування
міської нерухомості та реформи комунального господарства [438, с. 708]. В
цьому ж році він захищає у Харківському університеті дисертацію на
здобуття ступеня магістра фінансового права «Оподаткування міської
нерухомості на Заході».
У 1916 році, працюючи на посаді екстраординарного професора на
кафедрі науки про фінанси Санкт-петербурзького політехнічного інституту,
В.М. Твердохлєбов публікує збірник праць “Фінансові нариси” [716], який
об’єднав декілька статей, частина з яких були вже опубліковані раніше, за
часів роботи вченого у Новоросійському університеті. В цій роботі (вслід за
І.Х. Озєровим,

П.П. Гензелєм,

М.О. Курчинським)

В.М. Твердохлєбов

застосовує соціологічний метод дослідження фінансів. Саме соціологічному
напрямку фінансової науки вчений залишається вірним у подальшій своїй
науковій діяльності. Він стверджував, що необхідно чітко встановити межу
між наукою та політикою, спробувати з’ясувати, чим наука може бути
корисною для суспільного життя.
Досліджуючи соціально-політичний напрямок у фінансовій науці, що
панував, на думку В.М. Твердохлєбова, з часів К.Г. Pay, вчений вважав, що її
головним завданням є зображення фінансового господарства різних держав в
його історичному розвитку. Ним відзначено, що політичний момент у
фінансовій літературі став зростати ще у 70-х рр. XIX сторіччя, з ростом ролі
держави в суспільному житті і розквітом катедер-соціалізму: «Німецькі
фінансисти намагалися поставити на місце поверхневих оцінок «обивателя»
раціональну фінансову систему, засновану на серйозному вивченні дійсних
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економічних відносин і на загальних соціально-етичних засадах. Так,
А. Вагнер розмежував теоретичну задачу науки, яка полягає в історичнопорівняльному і статистичному вивченні фінансових явищ, в їх причинному
співвідношенні з економічними, соціальними і політичними факторами
суспільного життя, і практичну задачу – наукове розв’язання практичних
фінансових питань. Але часто в німецьких курсах з фінансів фінансова
політика все ж не вирізнялася з фінансової теорії» [716, с. 2]. Як зауважує
В.М. Твердохлебов, у вітчизняній літературі ще І.І. Янжул визначав
фінансову науку як науку про способи найкращого задоволення суспільних
потреб. Однак, свого найбільшого поширення даний підхід набув у рамках
соціологічного

напрямку

у

фінансовій

науці,

засновником

якого

В.М. Твердохлебов справедливо вважав І.Х. Озерова.
Будучи ідейним послідовником соціологічного підходу у науці
фінансового права, В.М. Твердохлєбов однак не поділяв позиції І.Х. Озерова
щодо відмови вченого від політичної діяльності заради об’єктивності
власних наукових досліджень. «Подібна відмова, – пише він, – була би,
безсумнівно, втратою для країни: і в політичній боротьбі надзвичайно
важливі ясні формулювання гасел і наукове передбачення, що рятує від
безплідної втрати сил на нездійсненні проекти» [716, с. 17]. При цьому,
В.М. Твердохлєбов підкреслював, що наука обмежується частіше категорією
ймовірності, ймовірним передбаченням подій і не тільки в кількісній формі
статистичних висновків. Задача фінансової науки вельми скромна: вона
полягає у вивченні фінансових явищ як певної категорій явищ соціальних;
об’єктом її вивчення є закони і розпорядження влади, що впливають на
економічне життя. Тому фінансові явища не можуть досліджуватися поза
межами причинного зв’язку з іншими економічними і соціальними явищами;
цей

зв’язок

вимагає

від

дослідника

знання

економічних

законів

господарського ладу, конкретних умов ринку, утворення цін і тим самим
зближує фінансову науку з політичною економією.
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Розглядаючи «суспільну групу» як основний предмет вивчення,
В.М. Твердохлєбов вказував, що такі групи можуть формуватись на основі
різноманітних

критеріїв:

раси,

національності,

релігії,

економічному

становищі. Критикуючи одностороннє розуміння класової боротьби у
трактуванні марксистської ідеології, вчений все ж визнавав за даною
доктриною первинність у формуванні соціологічного методу, вважаючи, що
не можна виробничими умовами пояснити всі умови соціального життя.
Однак при цьому «перевага та пріоритетність економічних інтересів над
всіма іншими, що спостерігається у сучасному житті, схиляє до аналізу
соціальних явищ переважно з точки зору їх економічної зумовленості і
значення: при обережному, позбавленому догматизму застосуванні, ця
(одностороння, звичайно) концепція є найбільш плідною для пояснення
конкретних явищ» [716, с. 36].
На

основі

власних

роздумів

про

сутність

фінансової

науки,

В.М. Твердохлєбов звернувся до наукової громадськості з аналізом подій, які
на протязі багатьох років були найбільш болючими для науковців Росії та
Заходу – до проблем Першої світової війни. У 1923 році

ним була

опублікована книга «Новітні фінансові проблеми (1914-1923 гг.)» [709], за
визнанням дослідників, – одна з найзначніших робіт з проблем фінансів
воєнного часу не тільки в російській, а й у світовій літературі [97, с. 6].
Написане на основі аналізу воєнних та перших повоєнних років, дане
дослідження виконане на великій кількості фактологічного матеріалу
західної

військово-фінансової

статистики,

містило

конкретні

нариси

фінансового становища протиборчих держав, насамперед співвідношення
видаткових та дохідних частин їх державних бюджетів, проілюструвало
прямий зв’язок між фінансами воєнних років та їх передвоєнними
структурами. З такого роду аналізу вимальовувалися основні фінансові
проблеми 1920-х років. Аналогічною тематикою займалися в ці роки і інші
вчені-фінансисти Росії, такі як М.І. Боголєпов, І.М. Кулішер, М.М. Любимов.
Однак, праця В.М. Твердохлебова була першою серед праць інших
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дослідників як за часом свого написання, так і за її змістом та багатством
фактологічного матеріалу.
Розпочинаючи своє дослідження з розгляду загального питання про
вартість Першої світової війни, аналізуючи прямі та непрямі втрати країн і
народів, В.М. Твердохлєбов підкреслював, що найстрашнішим її підсумком
виявилась заподіяна війною «невиправна шкода» – зниження культурного і
морального рівня населення, послаблення почуття права і законності, культ
сили, неповага до особистості і до основ громадянського співіснування –
особистої свободи [709, с. 3]. Як справедливо констатував А.Л. Дмітрієв, історія
трагічно підтвердила неминучість такого підсумку для всіх війн XX ст. і
попередження, зроблене В.М. Твердохлєбовим, надає надзвичайну актуальність
переконання,

нарешті

об’єднати

політиків

у

необхідності

вирішення

міжнародних проблем не силовими, а правовими методами [267, с. 536].
Досліджуючи розміри військових витрат кожної з країн учасниць війни,
В.М. Твердохлєбов намагався з’ясувати що є найбільш ефективним джерелом
фінансування таких видатків: податки чи позики. Детально аналізуючи роль
тих і інших у кожній із західноєвропейських країн, автор дійшов висновку про
безумовну пріоритетність значимості прямих податків. У підтвердження свого
висновку, вчений наводив приклад Англії, у якій існувала незмінно висока
частка прямих податків у дохідній частині бюджету (прибуткового податку,
податку з зростання прибутку, податку з спадщин, з переміщення власності та
ін.), що фактично нівелювало підвищення в країні інфляції і забезпечило
можливість вже в найближчі повоєнні роки оплатити зовнішню державну
заборгованість. «Фінанси, – писав Володимир Миколайович, – не магія, і чим
простіше і прозоріше методи фінансування війни, тим здоровіше фінансова
система і успішніші її результати» [709, с. 72].
Окрему увагу в даній праці присвячено питанням державного кредиту.
Аналізуючи його динаміку в роки Першої світової війни, повсюдне
збільшення

його

розмірів

і

надзвичайну

різноманітність

форм,

В.М. Твердохлєбов формулює власний висновок, що вперше був, озвучений
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зі сторінок наукового видання: чим багатша країна, тим меншим виявляється
процентне відношення боргу до її багатства і тим менша його величина
припадає на душу населення. Посилаючись на практику Німеччини, автор
категорично засудив примусові позики, які практично перетворюють систему
державного кредиту в систему оподаткування. Тим самим за два з лишнім
десятиліття попереджалося про загрозу тоталітарності фінансової системи,
яка встановилася, як відомо, в роки сталінського режиму, коли підписка на
позики проводилась методами державного примусу і протягом багатьох років
систематично знижувала життєвий рівень населення радянської держави.
Дослідження В.М. Твердохлєбовим проблем державного кредиту
знайшло продовження у науковій праці «Державний кредит: теорія і
техніка». У цій праці, автор аналізує поняття «державний кредит» [705], його
вплив на економічну і соціальну ситуацію в тій чи іншій державі. Так,
говорячи про поняття державного кредиту, як про «сукупність кредитних
відносин, в яких боржником є держава», він звертає увагу на те, що більшість
сучасних йому європейських (буржуазних) економістів «не задовольняється
наведеним визначенням кредиту, вважаючи, що воно вказує лише на
зовнішній юридичний момент даного економічного процесу». Сутність
економічного процесу кредиту, на його думку, полягає у передачі майна
однієї особи іншому господарюючому суб’єкту для користування ним.
Застосовуючи

дане

визначення

до

поняття

«державний

кредит»,

В.М. Твердохлебов характеризує його, «як передачу майна (капіталів) у
користування державі чи інших примусових союзів». При цьому він
відмежовує окреме поняття «державний кредит» від більш загального
поняття «державний борг», під яким розуміє «будь-яке зобов’язання казни
сплатити певній особі деяку суму, а також сукупність таких зобов’язань»
[705, с. 5-6].
В

сучасних

умовах

зберігає

свою

актуальність

розроблена

В.М. Твердохлебовим класифікація державних позик, що дійснена ним за
такими критеріями: а) за об’єктом – на натуральні та грошові; б) за суб’єктами
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(кредитора) або місцем емісії – на зовнішні і внутрішні; в) за правовими
підставами – на примусові і добровільні, включаючи в останні – патріотичні; г)
за терміном – на короткострокові, довічні і довгострокові (терміново погашені)
і рентні або безстрокові; д) за умовами винагороди – на низькопроцентні позики
з премією, високопроцентні та виграшні [705, с. 36-37].
Унікальність даної праці, на наш погляд, полягає також у тому, що її
опублікування стало одним з виняткових випадків, коли у державній
типографії видавалася робота вітчизняного вченого – «немарксиста». Як
зазначалось у передмові до цієї книги, яка була написана «від Видавництва»:
«Редакція вважає за потрібне відзначити, що автор – не є марксист і
висловлювані ним погляди ... відображають погляди більшості європейських
буржуазних економістів. ... Тим не менш, ми вважаємо корисним
надрукувати цю працю виходячи з того, що вона знайомить з усіма
сучасними питаннями державного кредиту, з новітньою еволюцією його
після війни і з технікою обкладення настільки важливою для нас в силу
поступального розвитку кредитної політики СРСР» [705, с. 3].
І справді, В.М. Твердохлебов не був «марксистом», при написанні
більшості своїх робіт ґрунтувався на близьких для себе і загальноприйнятих
у дореволюційній «буржуазній» науці методологічних позиціях. При цьому,
у трагічні 20-ті роки ХХ ст. за вченим закріпилась репутація безумовно
кваліфікованого фахівця у сфері державних та місцевих фінансів, вченогоінтелектуала з енциклопедичними знаннями. До його наукового авторитету
прислуховувались, навіть незважаючи на «політичну та ідеологічну
неблагонадійність». Вченому вдається поєднувати власну наукову діяльність
з практичною роботою. Зокрема, у 1920-тих рр. В.М. Твердохлебов
перебуває на посаді керівника фінансової секції Ленінградського відділення
Інституту економічних досліджень при Наркомфіні СРСР.
Однак, у 30-ті роки ХХ ст. приліплений до нього ярлик «буржуазного»
вченого призвів спочатку до його відсторонення від викладацької діяльності
в університеті. У 1932 році В.М. Твердохлебова звільняють з роботи в
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Інституті економічних досліджень при Наркомфіні СРСР, його наукові праці
перестають друкувати, і видатний вчений змушений утримувати себе
випадковими заробітками. Така ситуація була не самою гіршою у часи
«Сталінського терору», адже, на відміну від багатьох колег, Володимир
Миколайович зміг уникнути арештів та заслань. До науково-педагогічної
діяльності вчений зміг вернутись тільки через десятиріччя, в роки війни,
працюючи у Іркутському фінансово-економічному інституті, куди його
запросили для керівництва кафедрою фінансів і читання відповідного курсу
лекцій. У 1944 році В.М. Твердохлєбов повертається до Ленінграду у рідний
Ленінградський фінансово-економічний інститут, у якому, за рішенням ВАК,
йому присвоюється вчене звання професора [97, с. 9].
Багато

в

чому

схожою

на

життєвий

та

творчий

шлях

В.М. Твердохлєбова була наукова, педагогічна та управлінська діяльність
іншого видатного вченого, державного діяча, члена-кореспондента АН СРСР
Михайла Івановича Боголєпова. Навчаючись на юридичному факультеті
Томського університету, М.І. Боголєпов захопився економічним вченням
К. Маркса та його теорією класової боротьби як рушійної сили розвитку.
Однак все ж найбільшим його науковим авторитетом був професор
фінансового права П.С. Кліментов, який був послідовником соціологічного
підходу

в

науці

фінансового

права.

Після

закінчення

навчання,

М.І. Боголєпов був залишений на юридичному факультеті на кафедрі
фінансового права для підготовки до звання професора.
Перші наукові праці вченого виконані саме на кафедрі фінансового
права Томського університету, в якому він пройшов шлях від приват-доцента
до професора, був обраний деканом юридичного факультету. Так, вже перша
його книга: «Фінанси, уряд і громадські інтереси» (1907 р.) [106] викликала
широкий розголос і отримала цілу серію рецензій та відзивів у передових
наукових періодичних виданнях, таких, як «Русские ведомости», «Вестник
Европы», «Критический обзор» та інших. Примітно, що як відзначали
чисельні рецензенти, дана книга за своїм стилем викладу була не вченим
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трактатом, а «…рядом живих нарисів з предметів, які зазвичай вважаються
великою публікою спеціальними і нудними» [439, с. 435]. Її характерною
рисою було те, що вона написана з власними авторськими політичними
оцінками стану державних фінансів Росії та державного кредиту, що було
нетиповим для наукової фінансово-правової літератури даного періоду.
Книга

містить

характеристику

соціальних

мотивів

для

введення

прибуткового податку в Росії крізь призму ставлення до прибуткового
оподаткування

сільського

населення,

торгово-промислового

класу

і

бюрократії.
У даній праці автор сформулював власне бачення бюджетного права,
яке він визначав в об’єктивному сенсі як сукупність юридичних норм та в
суб’єктивному – як сукупність прав народного представництва по
відношенню до державного фінансового управління. В цьому проявляється
схильність

поглядів

молодого

вченого

до

соціологічної

концепції

фінансового права. Він вважав, що основою розвитку російської державності
має стати політична свобода і нерозривно пов’язаний з нею контроль та
вирішальний голос народу (народного представництва) у всіх питаннях
державних фінансів. Зокрема, автор заявляє, що «суспільство має отримати в
свої руки бюджетне право, тому що це буде одним із наймогутніших і дієвих
засобів відновлення зруйнованого державного кредиту» [106, с. 89].
У 1910 р М.І. Боголєпов захистив магістерську дисертацію «Державний
борг. До теорії державного кредиту» [101], опубліковану в тому ж році у
вигляді книги і був обраний екстраординарним професором кафедри
фінансового права. У цій праці він розглянув загальні умови розвитку
публічного кредиту. Із загальної маси видів державного боргу, предметом
спеціального дослідження у М.І. Боголєпова стали ті, які зумовлені своїм
походженням війні, приготуванню до воєн і бюджетним дефіцитом. Автор
звернувся

до

порівняльного

аналізу

досвіду

окремих

держав,

які

використовували певні типи кредитної політики. Загальні висновки з
проведеного дослідження він пов’язав з вирішенням питання про вибір між
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податком і позикою для покриття державних витрат і на цій основі зробив
висновки про необхідність нової теорії державного боргу, розробив її
складові елементи.
Досліджуючи розвиток теорії державного кредиту,

М.І. Боголєпов

висловив судження про його продуктивний характер. На його думку, система
державного кредиту стала могутнім засобом заохочення розвитку народного
господарства в державах, в тому числі і за рахунок залучення іноземного
капіталу. У капіталістичній ері потреба в заощадженні модифікувалася в
потребу розміщення (інвестування) заощаджених грошей. Тому, стверджував
вчений, державний кредит перетворився на необхідний чинник суспільного
прогресу [101, с. 569].
Після революційних подій 1917 року, до яких вчений поставився дуже
схвально, він продовжив свою наукову та викладацьку діяльність у
Петроградському університеті, де з 1921 році став першим деканом
соціально-економічного відділення факультету суспільних наук. У даний
період М.І. Боголєпову вдалось проявити власні організаційні та управлінські
здібності, так як на протязі короткого періоду часу, він став організатором і
першим

ректором

Інституту

народного

господарства

в

Петрограді,

паралельно з цим беручи участь у роботі Комісії з націоналізації банків.
Будучи професором Ленінградського університету до 1937 року, вчений
поєднував наукову діяльність з державною службою у Наркомфіні, де він
працював з 1922 року. Одночасно він працював у Держплані, а також
експертом Правління Держбанку СРСР [439, с. 438-439].
Його перші наукові праці «радянського періоду» носили прикладний
характер, стосувалися переважно проблематики державного бюджету і
грошового обігу. Зокрема, у праці «Паперові гроші», завдання якої, як писав
сам автор, «полягали не у викладі теорії або законів грошового обігу, а в
тому, щоб показати читачеві, яким чином різні народи нашої епохи виходили
з того тяжкого становища, в яке вони самі ставили себе, коли під впливом
фінансової потреби вони змушені псувати свої грошові системи» [105, с. 3],
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містилися також визначення понять про гроші, які не втратили свого
значення і для сучасної науки фінансового права.
На думку М.І. Боголєпова, існування в житті величезного розмаїття
грошових знаків зовсім не скасовує питання про те, що ж слід вважати
справжніми грошима, а що їх сурогатами або представниками. Серед значної
кількості форм грошових знаків, з його точки зору, існують справжні гроші,
що називаються в науці «валютними», тобто грошима, які, в силу
спеціального закону, є загальним платіжним засобом. При їх допомозі
погашаються будь-які зобов’язання, як між приватними особами, так і між
приватними особами і казною. При цьому валюта має свою валютну
одиницю – грошову одиницю, – тобто валютний грошовий знак, який
спочатку за звичаєм, а потім за законом визнається «умовною одиницею
порівняння» для всіх інших грошових знаків тієї ж валюти [105, с. 9].
До інших грошових знаків, М.І. Боголєпов відносив так звані різні
представники грошей: банкові квитки або розмінні знаки, а також сурогати
грошей: чеки, векселі, купони від процентних паперів і інше. Вважаючи, що
всім цим грошовим знакам властивий, в силу закону або звичаю певний рух з
одних кас в інші, з одних рук в інші, М.І. Боголєпов називав грошовим
обігом, обіг грошей в товари і назад, скупчення грошей і нове їх поширення
по різних рукам і касам. Грошовий обіг, на думку вченого, має свої власні
закони, підпорядковується народногосподарському обороту і у великій мірі
залежить від устрою в країні кредитної, тобто банкової системи та від
організації розрахункових відносин. При цьому рух в країні валютних
грошей, їх представників і сурогатів, що відбувається за законом або
звичаєм, становить так звану систему грошового обігу.
Характеризуючи паперові гроші та оцінюючи їх можливості стати
загальним платіжним засобом, М.І. Боголєпов, дійшов висновку, що паперові
гроші, тобто гроші, зроблені з паперу, будуть справжніми валютними
грошима тільки в тому випадку, якщо в країні існує закон, який надав таким
грошам силу загального обов’язкового платіжного засобу і що забезпечив їх,
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так званим примусовим курсом, тобто примусовою ціною: «кожен, в тому
числі і сама держава, зобов’язаний брати такі гроші за такою ціною, яка
встановлена законом, звичайно, по номінальній ціні» [105, с. 10]. При цьому
справжні паперові гроші, тобто валютні гроші, нерозмінні на золото або
срібло, забезпечені примусовим курсом, можуть випускатися в обіг або
самою державою за допомогою державного казначейства або державного
емісійного (випускового) банку, або приватним емісійним банком.
Після насичених у професійному плані 20-х років ХХ ст. в житті
М.І. Боголєпова настав трагічний період 30-х років. Так, на початку 1930-х
років він, як «буржуазний спеціаліст», був звільнений з центрального
фінансового апарату. У 1937 р вчений звільняється з Ленінградського
державного університету, у результаті чого припиняється також його наукова
та викладацька діяльність [178, с. 120]. Однак, вже у 1939 році М.І. Боголєпов
обраний членом-кореспондентом Академії наук СРСР, публікує нову наукову
працю

з бюджетно-правової проблематики, у якій акцентує увагу на

перевагах радянської фінансової системи у порівнянні з буржуазною [102].
Та не дивлячись на проявлену гнучкість, повне схвалення лінії партії у
фінансовій

та

бюджетній

політиці,

вченого

продовжили

відверто

звинувачувати за так звані «буржуазні» погляди [439, с. 441]. Остання
друкована робота М.І. Боголєпова була опублікована в 1945 р, в рік смерті
вченого.

В

ній

вчений

проявив

себе

послідовним

прихильником

збалансованого бюджету, стійкого грошового обігу та розвиненої кредитної
системи [104].
Одним з найяскравіших послідовників соціологічного підходу у
вітчизняній фінансово-правовій науці першої чверті ХХ ст. був Павло-ЮлійАльфонс-Христофор Гензель (Павло Петрович Гензель) – видатний вчений
та державний діяч, професор Московського Університету, професор,
завідувач кафедри і декан Московської Економічної Школи, Член Ради
Державного Банку Росії, керівник Фінансової Секції Інституту економічних
досліджень при НКФ СРСР.
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Після закінчення Імператорського Московського університету з
дипломом першого ступеня у 1902 році, молодого вченого прикріплюють на
два роки на кафедрі фінансового права для здобуття наукового ступеня. Про
це особисто клопотав професор І.Х. Озеров, який перебував, за його словами,
в «постійному близькому науковому спілкуванні» з молодим талантом.
Покладаючи великі надії на рекомендованого, професор відзначав такі його
позитивні якості як: здатність швидко і вміло розбиратися в складному
науковому матеріалі, старанність, проявлену ще в студентські роки здатність
до критичного аналізу [121, с. 249].
Володіючи трьома іноземними мовами (англійською, французькою і
німецькою), П.П. Гензель ще студентом щорічно виїжджав влітку за кордон
для роботи в кращих бібліотеках Лондона, Парижа, Рима, Берліна, Гамбурга.
У 1907 році він захищає магістерську дисертацію на тему: «Податок з
спадщини в Англії», яка стала результатом його дворічного закордонного
відрядження, а в 1909 році – докторську дисертацію на тему: «Новітні течії в
комунальному оподаткуванні на Заході». Наказом по цивільному відомству
від 23 травня 1911 року П.П.Гензель був затверджений екстраординарним
професором Імператорського Московського університету, а наказом від 24
лютого 1914 року він був призначений ординарним професором Московського
університету. Його роботи «Історія англійської бюджету» (1903 р.) [205],
«Нариси з історії фінансів» (1913 р.) [214], «Фінансова реформа в Росії» (19161917 р.) [218] і інші набувають все більшої популярності у вітчизняних та
іноземних наукових колах. Частина даних робіт була переведена на іноземні
мови. А науковий твір «Новий вид місцевих податків: спеціальне обкладання»
(1902 р.) був удостоєний премії П.В.Парначова на юридичному факультеті
Московського університету в 1904 р. [213].
Після указу 1911 року міністра народної освіти Л.А. Кассо,
спрямованого на придушення студентських заворушень, який став причиною
відставки ректора А.А.Мануйлова, П.П.Гензель був у числі професорів, які
добровільно

залишили

Московський

університет.

Дана

обставина
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безсумнівно характеризує його як надзвичайно гідну людину, оскільки
заходи, вжиті міністром, носили диктаторський характер. У 1912 році
П.П. Гензель

стає

деканом

економічного

відділення

Московського

комерційного інституту. Цей пост він займав протягом шести років, аж до
1917 року.
Після трагічних подій 1917 року П.П. Гензель продовжив власну
наукову і викладацьку діяльність. Так, за наявними відомостями, у 1919 р. він
займав пост декана юридичного факультету Таврійського університету в
Сімферополі, з 1921 р. – посаду професора Московського університету та
інших вищих навчальних закладів столиці, поєднуючи викладання з роботою
в НКЗТ і НКФ в якості консультанта і очолюючи фінансову секцію Інституту
економічних досліджень. У 20-х роках ХХ ст. він випускає велику кількість
наукових праць, присвячених переважно податково-правовій проблематиці.
Серед них, зокрема, слід виділити такі, як: «Система податків Радянської
Росії» (1924 р.) [217], «Податки в СРСР» (1926 р.) [209], «Прямі податки.
Нарис теорії і практики »(1927 р.) [216],« Податкове законодавство СРСР
»(1928 р.) [210] та ін.
Після такої бурхливої діяльності, у житті П.П. Гензеля трапляється
різкий поворот: У 1928 році він приїжджає до Лондона з науковою метою, де
дізнається, що його позбавили посади професора Московського університету.
У зв’язку з цим, вчений приймає рішення не повертатись до радянської
держави. Перебуваючи за кордоном, П.П. Гензель, прекрасно усвідомлював,
що знаходиться у більш сприятливої ситуації, ніж багато хто з його колег –
«буржуазних вчених», що залишилися в Росії і подібно до нього не розділяли
комуністичних поглядів: «Все ж я був в більш щасливому положенні за
кордоном, – писав він згодом, – оскільки дванадцять університетів з
чотирьох країн об’єднали свої зусилля з метою допомогти мені в ситуації, що
склалася і запропонували тимчасову або постійну посаду або запросили
читати лекції» [6, с. 5].
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Скориставшись отриманою пропозицією, П.П.Гензель у 1928 році
читає курс лекцій в Лондонській школі економіки, в 1929 г. – в Університеті
міста Чикаго. А в 1929-1930 рр. – займає посаду професора в університеті
міста

Граца

(Австрія).

Разом

з

професорами

О.М. Анциферовим,

М.В. Бернацьким, А.П.Марковим і ін. Він бере участь в роботі Міжнародного
конгресу економічних і соціальних наук, що проходив на Юридичному
факультеті Паризького університету 15-20 червня 1937 року [11, с. 344].
Основу кола наукових інтересів вченого становили питання державних
фінансів, боргів і репарацій.

Тим не менш, П.П.Гензель перебуваючи в

еміграції, основним своїм завданням вбачав знайомство широкої західної
аудиторії із справжнім станом речей у державному фінансовому господарстві
Росії. Він писав: «Радянсько-російський експеримент, що поширений на 1/6
земної кулі, грубо впливає на економічне та соціальне життя Європи. На
жаль, про це так мало знають за кордоном. Як правило, іноземцям не дають
можливості отримати достовірну інформацію про справжній стан речей» [6,
с. VI]. Сподіваючись, що його роботи допоможуть «зрозуміти, що дійсно
відбувається у величезній країні Рад у галузі економіки та державних
фінансів», він випускає цілий ряд книг і статей, присвячених даним питанням
[8; 9; 7]. Останні 19 років свого життя П.П. Гензель провів у американському
місті Еванстоні, займаючи пост професора Північно-Західного університету,
де і помер у 1949 році.
У

своїй

науковій

діяльності

П.П.

Гензель

був

послідовним

прихильником соціологічного підходу у фінансовій науці, що проявилось
вже у першій його праці – «Промислове оподаткування Росії» (1900 р.),
присвяченій своєму вчителю І.Х. Озерову [215]. У цій праці молодий вчений
поставив перед собою завдання не тільки охарактеризувати проведену в Росії
реформу

1898

року,

відобразити

процес

еволюції

промислового

оподаткування, але «побіжно підмітити ті тенденції, які ведуть це
оподаткування до побудови його на прибуткових засадах» [215, с. 1].
Розглянувши деякі зміни, внесені в промислове оподаткування в 1900 р.,
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П.П.Гензель дійшов висновку про існуючі тенденції розвитку вітчизняного
законодавства у напрямку прибуткового оподаткування. Про це, на думку
вченого, свідчили подальша диференціація ставок та нові зовнішні ознаки
[211, с. 60].
Іншою

науковою

працею

П.П. Гензеля,

виконаною

на

основі

соціологічної методології дослідження, стала опублікована у 1902 р.
монографія «Новий вид місцевих податків: оподаткування «незаслуженого»
приросту цінності при міських покращеннях в Англії, Америці, Німеччині та
інших країнах» [213]. Слід візначити, що дана проблематика вже була
предметом всебічного вивчення багатьох західних вчених-фінансистів у
зв’язку зі значним зростанням значення міст наприкінці дев’ятнадцятого і
початку двадцятого століть. Як писав у передмові сам автор: «В епоху
грандіозного розвитку міського будівництва, в епоху надзвичайної і азартної
спекуляції на земельні ділянки, в епоху народження грізного бича сучасних
громад –квартирної потреби, – питання про спеціальне оподаткування
отримало особливо гострий характер: для багатьох міст відмова від
спеціального оподаткування в значній мірі рівносильна відмові від
подальшого удосконалення в області зовнішнього благоустрою» [213, с. 1].
Під таким «спеціальним оподаткуванням» автор розумів особливі збори,
якими відшкодовуються надмірні вигоди, що отримувалися власниками
міських земельних ділянок внаслідок тих чи інших місцевих заходів
(проведення нових доріг, санітарних покращень тощо).
Проблема комунального оподаткування знайшла своє продовження в
іншій праці П.П. Гензеля: «Новітні течії в комунальному обкладанні на
Заході» [212] . Дана робота, на думку рецензентів являла собою дуже цінний
огляд і критичний аналіз західних законодавств з даного питання і
заповнювала існуючі прогалини у цій сфері, оскільки більшість робіт з даної
проблематики або страждали однобічністю або застаріли на момент видання
книги. Особливо актуальною дана робота була у зв’язку з проголошеною
реформою

земських

і

міських

фінансів.

Останнє,

на

переконання
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Б. Веселовського, визначало появу книги «найвищою мірою своєчасною»
[142, с. 135].
Як писав сам автор: «Досвід Заходу дозволить нам при бажанні
уникнути низки проблем, які випробували західноєвропейські країни від того
чи іншого способу вирішення проблеми особистого і реального оподаткування
в комунальному господарстві» [212, с. VI]. Досліджуючи проблему особистого
і реального оподаткування, П.П. Гензель дійшов висновку про необхідність
покриття комунальних витрат виключно місцевого значення за рахунок так
званих реальних податків (земельного, будинкового, промислового), а
покриття комунальних витрат загальнодержавного значення – за рахунок
особистих податків (доходного і загального майнового). На думку вченого,
справляння доходного податку ізольовано в кожній місцевості приводило до
негативних наслідків. Тому, він обґрунтовував необхідність «вирівнювання
податної сили окремих громад країни», запропонувавши два варіанти
вирішення даної проблеми: 1. Система «еквілізаційних» фондів, яка би
полягала

у

справлянні

державою

доходного

податку

з

подальшим

перерозподілом деякої частини доходу з цього джерела серед усіх громад
країни обернено пропорційно податкової силі даної громади. В результаті
найбільш бідні місцевості отримували б більше. 2. Система «вдосконаленої»
податкової політики, яка б полягала у видачі громадам від держави субсидій з
коштів державного доходного податку [212, с. 241].
Вивчення проблеми комунального обкладення було продовжено
П.П. Гензелем і після революційних подій 1917 року. Так, у 1918 р., спільно з
О.О.Соколовим він публікує статтю «Про заходи щодо поліпшення міських
фінансів», яка містила перелік заходів щодо стабілізації фінансового
становища міст Росії. Одна з останніх книг радянського періоду творчості
П.П. Гензеля «Місцеві податки. Теорія місцевого оподаткування», також
була присвячена розгляду даної проблематики і базувалась на висновках,
зроблених автором у ранніх роботах [207].
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У рамках податково-правової проблематики П.П. Гензель обирає
окремим предметом дослідження питання оподаткування спадкового майна,
що було зумовлено розробкою у 1904 р. на найвищому державному рівні
проекту запровадження такого виду оподаткування. Так, у 1906 році вчений
публікує роботу «Критика нового проекту оподаткування спадку» [206], в
якій, спираючись в тому числі на матеріали, отримані в ході підготовки
магістерської дисертації, висловлює ряд цінних для науки фінансового права
зауважень. На думку автора, завданням даного податку був не стільки
контроль за платниками прибуткового податку, чи створення нового
фіскального

джерела,

скільки

встановлення

більш

справедливого

перерозподілу багатств.
Питання оподаткування спадкового майна стало також предметом
магістерської дисертації П.П. Гензеля [208], в якій, окрім власне теоретичних
положень, цінне значення також мають соціально-політична позиція
молодого вченого. Зокрема, аналізуючи еволюцію спадкового податку, він
бачить в ньому не стільки фінансовий ресурс, скільки можливість
перерозподілу суспільних доходів і витрат. У зв’язку з цим, більшу частину
передмови до своєї дисертації він присвячує розгляду «поступального руху
робочого класу у податковій і в цілому фінансовій сфері» [208, с. XXIV].
Характеризуючи «емігрантський» період творчості вченого, хотілось
би виділити його праці, присвячені аналізу податкової та фінансової системи
радянської держави. Зокрема, особливу увагу вчений приділив проблемі
правового регулювання податку із продажів у Радянському Союзі. Інтерес
П.П.Гензеля до даного питання можна пояснити тим, що, замінивши собою
понад п’ятдесят існуючих податкових платежів, даний податок поступово
перетворився у головне податкове джерело наповнення бюджету. Так, у 1935
році надходження від його сплати становили 52.026.000.000 руб., тобто
близько 82% усіх бюджетних надходжень (63.601.000.000 руб.) [7, с. 1]. Крім
надзвичайно докладного опису цього інструмента податкової політики,
великий інтерес у даній роботі становлять також наведені автором
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характеристики й приклади, що стосуються економічного та фінансового
життя радянської держави в цілому. П.П. Гензель указував на невідповідність
між ціновою політикою й політикою в області заробітної плати, показуючи,
що середня заробітна плата робітників та службовців була нижче
прожиткового мінімуму. Подібна ситуація багато в чому пояснювалася тим
фактом, що вищевказаний податок із продажів суттєво збільшував роздрібні
ціни. У цілому, економічна політика керівництва країни приводила, на думку
автора, винятково до негативних результатів, про що свідчив крім
перерахованих вище той факт, що населення Росії, яке перед Революцією
забезпечувало продуктами харчування всю Європу, на вісімнадцятому році
Радянської влади було обмежено в придбанні самого необхідного, платило
непомірно високий особливо для продуктів харчування податок із продажів і
страждало від жахливої бюрократії [7, с. 4].
В цілому, треба відзначити, що до кінця свого життя П.П. Гензель так і
не змирився ні з новою фінансовою політикою радянської держави, ні з
ворожою йому марксистсько-ленінською теорією, що перетворювала рідну
йому фінансову науку на ідеологічний рупор державної політики у сфері
економіки та фінансів. Підбиваючи підсумок в одній з останніх своїх
наукових праць, П.П. Гензель зі смутком писав: «Більшість радянських
людей чесно вірять або змушені вірити, що вони побудують щасливу
соціалістичну державу в найближчому майбутньому, що недалеко той день,
коли капіталістичні режими на іншій частині планети припинять своє
існування. Але перемога соціалістичних методів «планової економіки» над
«хаотичною системою» капіталістичного виробництва неможлива. Це не
більш ніж прояв фанатичної тваринної сили» [9, с. 38]. Дана жорстка
характеристика встановленому у Радянському Союзі режиму, лише
підтверджує глибину наукових передбачень цього видатного вченого.
Учнем та послідовником ідей П.П. Гензеля у російській та радянській
фінансовій літературі був Олександр Олександрович Соколов – професор
Московського комерційного інституту, що поєднував власну науково-
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педагогічну діяльність з державною службою у Народному комісаріаті
фінансів. Свою першу наукову працю – «Німецьке імперське фінансове
законодавство», О.О. Соколов опублікував ще у дореволюційний період у
1916 році [654]. Дане дослідження вченому вдалось побудувати на основі
застосування порівняльного, історичного та соціологічного методів,

що

дозволило отримати глибокі за своїм змістом наукові результати. Зокрема, у
цьому творі, окрім власне, детальної характеристики німецького фінансового
законодавства, здійснено комплексний аналіз реформ податкової системи
Німеччини. О.О. Соколов був переконаний, що багатий фінансовий досвід
цієї держави має значення, яке далеко виходить за межі самої Німецької
імперії. Цей досвід, на думку автора, показує, що базування фінансових
систем складних держав винятково на непрямих податках призводить до
негативних наслідків, і не відповідає основним принципам державної
фінансової політики [654, с. 34]. Інше важливе теоретичне положення,
зроблене на основі німецького фінансового законодавства 1913 року і
перенесене у площину вітчизняної фінансової науки і практики зводилось до
того, що військові витрати держави повинні покриватись за рахунок
оподаткування виключно забезпечених прошарків населення (соціальних
класів) [654, с. 36].
Останнє положення вченого знайшло своє продовження у наступних
його працях. Зокрема, у спільній статті О.О. Соколова з П.П. Гензелем
досліджуються питання податкової політики держави під час війни,
аналізуються причини росту цін на товари найбільшої необхідності та
визначаються заходи держави, які можуть бути задіяні задля максимального
зниження

негативних

наслідків,

спричинених

скрутною

фінансовою

ситуацією, пов’язаною з військовими діями [218].
Питання податково-правової проблематики стали предметом і інших
спільних наукових праць О.О. Соколова та П.П. Гензеля. Так, ними у 1916 р.
запропоновано новий проект закону про прибутковий податок, в якому
врахований позитивний досвід справляння даного платежу у Англії й Франції

346

[396, С. 14]. Ними був також розроблений та запропонований постатейний
законопроект про податок на загальний приріст майна, з урахуванням досвіду
Німеччини [218].
Після буремних подій 1917 року у науково-педагогічній кар’єрі
О.О. Соколова спостерігається стрімкий ріст. Так, на початку 1921 року він
одержав звання професора і поєднував науково-педагогічну роботу з
державною службою у Народному комісаріаті фінансів. Його наукова
діяльність, що здійснювалася в рамках Інституту економічних досліджень
при Наркомфіні, була особливо плідною у першій половині 20-х
років ХХ ст., що дало підстави окремим сучасним дослідникам його
творчості

назвати

Олександра

Олександровича

одним

з

теоретиків

фінансово-правової частини нової економічної політики (НЕПу) радянської
держави [439, с. 451].
Як випливає з аналізу праць О.О. Соколова, він був прихильником
розширення економічних зв’язків із країнами Західної Європи, наполягав на
корисності залучення закордонного кредиту для інвестування національної
економіки. Наголошуючи на необхідності стабілізації паперового грошового
обігу при зменшенні незабезпеченої емісії валютних знаків, вчений все ж не
підтримував ідею паралельної валюти поряд з радянськими грошовими
знаками (майбутнім золотим червонцем). На його думку, збільшення
кількості грошей не викличе росту цін у тому випадку, якщо цей захід
викликаний потребами обороту й, таким чином, носить чисто технічний
характер [657, с. 163].
Здійснивши власний аналіз цінності й ціни, О.О. Соколов стверджував,
що повне скасування грошей потрібно визнати неможливим, оскільки гроші є
невід’ємним атрибутом при будь-якій формі суспільного господарства. Таке
твердження вченого прямо суперечило пануючій у радянській державі
марксистсько-ленінській ідеології, на основі якої радянський уряд закріпив у
програму власних дій швидке знищення грошей і їх заміни як ціннісної

347

одиниці обліку в державному господарстві так званою трудовою одиницею
[656, с. 26].
О.О. Соколов послідовно притримувався позиції щодо необхідності
збалансованості та рівноваги бюджету при дотриманні режиму економії
бюджетних коштів. Однією з таких форм бюджетної рівноваги, на думку
вченого, могла бути господарська взаємодія міста й села. Для її реалізації, він
запропонував доповнити єдиний сільськогосподарський податок, який не
охоплював усі види доходів селян, податком на промислові доходи
селянських господарств. Для цього вчений запропонував ввести особовий
податок з вирівнюванням його по районах [659, с. 318]. Як відзначається в
сучасній фінансово-правовій літературі, така пропозиція О.О. Соколова була
першою найбільш наближеною теоретичною моделлю промислового
оподаткування села [439, с. 452].
В 1928 році за підтримки Наркомфіну СРСР О.О. Соколов публікує
працю «Теорія податків» [660], яка стала одним з найбільш повних та
систематизованих

досліджень,

присвячених

проблемам

правового

регулювання оподаткування у радянській фінансово-правовій літературі 20-х
– 30-х років ХХ ст. Дана книга, як одна з найбільш яскравих пам’яток
радянської «довоєнної» науки фінансового права, була перевидана у Росії у
2003 році за редакцією професора І.І. Кучерова і сьогодні справедливо
визнається найбільш відомим науковим твором вченого [659].
Слід відзначити, що за своїм змістом дана праця була не монографією,
а курсом лекцій. Кожна з сімнадцяти лекцій книги, як і вимагала форма
навчального курсу, супроводжувалась питаннями, вправами, методичними
вказівками щодо вивчення матеріалу і списком спеціальної літератури та
додаткових джерел. У своїй передмові автор досить скромно ставився до
власного дослідження, називаючи його «досвідом (спробою) побудови
систематичного курсу» з теорії податків. Аналізуючи дану працю, очевидно,
що у ній домінуючою є саме економічна складова. Так, автор акцентує увагу
переважно на економічній сфері дії податків, пов’язує проблеми, що мають
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місце у сфері оподаткування з існуючими економічними проблемами
Радянської держави, що в цілому відповідало ідейній лінії марксизмуленінізму. Як відзначив І.І. Кучеров, при написанні лекцій автор, зневажив
академізмом у викладі матеріалу і скорегував свій стиль убік спрощення.
Однак, це не вплинуло на загальний високий рівень та теоретичну цінність
курсу, а лише дозволило зробити виклад лекцій більш доступним [396, с. 57].
За

своєю

структурою

курс

лекцій

О.О.

Соколова

відповідав

сформованій у дореволюційній науці фінансового права традиції, згідно якої
виклад матеріалу розпочинається з питань про природу державного
фінансового господарства і його відмінностях від приватного господарства.
Після цього, на підставі аналізу існуючих наукових підходів, формулюється
аторське визначення податків та їх співвідношення з іншими обов’язковими
платежами. Вчений визначав податок як примусовий збір, що стягується
державною владою з окремих господарюючих осіб або господарств для
покриття вироблених нею видатків або для досягнення яких-небудь завдань
економічної політики без надання платникам його спеціального еквівалента.
Таким чином, на його думку, податок характеризується двома основними
ознаками: примусовістю та відсутністю спеціальної відплатності [660, с. 9].
У

вчення

про

податки

О.О.

Соколов

включив

і

визначення

найважливіших термінів, якими вважав: суб’єкт податку і його носій, джерело,
об’єкт і масштаб обкладання, податкова ставка, оклад, порядок його
обчислення і порядок сплати (окладні аркуші). Примітно, що класифікація
податків здійснюється вченим на основі теорії перекладання податків, яка була
піддана у сучасній йому радянській фінансово-правовій літературі гострій
критиці [305, с. 4-5]. Відповідно до неї, він виділив дві основні їх групи: 1)
персонально-окладні, які стягуються по певних списках платників і на підставі
різних даних, що характеризують платіжну чинність кожного з них; 2)
об’єктні (неокладні) податки, які падають на окремі об’єкти й відособлені від
особи платника. Саме на основі цієї класифікації О.О. Соколов дає
характеристику податків і зборів Радянської держави [659, с. 92].
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Не зупиняючись детально на характеристиці даної наукової праці
О.О. Соколова, відзначимо, що вона була піддана різко негативній критиці з
боку так званих «марксистсько-ленінських» вчених-фінансистів, які після її
публікації, називали автора не інакше, як «буржуазного вченого-шкідника»,
«буржуазного шкідника юровсько-кондратьєвського толку» тощо, а саму
теорію податків вченого з приниженням називали «соколовщиною» [547, с.
3]. Особливо гострій критиці було піддане трактування держави як органу,
що задовольняє колективні та індивідуальні інтереси суспільства. Головною
ідеєю критики марксистів була наступна: «Для нас важливі не відносини між
платниками податку і збирачем податку, а важливі умови, що породили ці
відносини, тобто – існуючі умови виробництва» [655, с. 10]. Таким чином,
ідейна лінія комуністичної критики теорії податків полягала у повному
нівелюванні правового аспекту у характеристиці відносин оподаткування та
фокусуванні на виключно економічній складовій даних відносин. Після
настільки нищівних звинувачень, доля вченого в умовах радянської дійсності
фактично була визначена. Вже через півроку після першої критичної статті в
адресу О.О. Соколова його наукові праці перестають публікувати, вченого
звільняють з державної служби та відсторонюють від професорськовикладацької діяльності. Про його подальші роки життя відомо надзвичайно
мало, як висунув припущення І.І. Кучеров, О.О. Соколов був репресований
сталінським режимом [396, с. 58].
Унікальний симбіоз застосування соціологічного методу дослідження
фінансово-правових інститутів та марксистсько-ленінської теорії фінансів
зустрічається у наукових працях видатного вченого-революціонера та
радянського державного діяча 20-х – 30-х років ХХ ст., професора Едуарда
Едуардовича Понтовича. Основою наукової проблематики вченого були
питання державного фінансового контролю. Його головні праці, такі як:
«Казна

і

контроль.

Державно-правова

характеристика

фінансового

контролю» [576] та «Фінансовий контроль» [575], були опубліковані у часи,
коли практично у всіх сферах суспільного і державного життя набирав
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обертів тиск з боку адміністративно командного апарату радянської держави,
а марксистсько-ленінська ідеологія стала проникати і затверджуватися у всіх
галузях вітчизняної науки. Рецензенти наукових праць звертали увагу не
тільки і навіть не стільки на їх зміст, скільки на політичну позицію їх автора.
Так, І.І. Ланда в передмові до книги Е.Е. Понтовича «Скарбниця і контроль.
Державно-правова

характеристика

фінансового

контролю»,

висловив

наступне зауваження: «загалом праця Е.Е. Понтовича є корисною у вкрай
бідно розробленій сфері проблем фінансового контролю. Однак при
користуванні нею читач повинен пропустити через призму марксистського
розуміння визначення та поняття автора, повинен врахувати конкретні умови
радянської дійсності» [576, с. 3].
У

вивченні

означених

питань,

Е.Е. Понтович

дотримувався

загальноприйнятої в західноєвропейській літературі точки зору, згідно з якою
фінансовий контроль є у значній мірі бюджетний контроль. Його завдання,
на думку вченого, зводяться головним чином до перевірки правильності
виконання державного бюджету, оскільки, фінансова діяльність органів
управління полягає в основному, у виконанні державного бюджету.
Е.Е. Понтович стверджував, що фінансовий контроль, як і будь-який
контроль взагалі, має своїм завданням підтримку дисципліни в певній сфері
державного життя (а саме: у сфері правомірного виконання державного
бюджету), а також передбачає дію певних вимог закону, застосування яких
він повинен констатувати і ухилення від яких встановити шляхом здійснення
уповноваженими органами визначених у законі заходів [575, с. 8-9].
Характеризуючи

правову

природу

фінансового

контролю,

Е.Е. Понтович надав порівняльну характеристику понять «контроль» і
«спостереження» і дійшов висновку, що ці поняття «в деяких відносинах між
собою перехрещуються, але в основному вони принципово різні».
Відмінність, на його думку, полягає у таких ознаках: а) контроль є діяльність,
яка полягає у перевірці відповідності тих чи інших дій певного роду
юридичним або технічним вимогам, а спостереження має зовсім іншу

351

природу. Якщо об’єктом фінансового контролю є сукупність дій по
виконанню державного бюджету, то об’єктом спостереження виступають не
тільки окрема дія, або дана сукупність дій, а й суб’єктивні якості тих чи
інших дійових осіб; б) судження контролюючого органу завжди спирається
на твердо встановлені загальні правові та інші норми, з точки зору яких і
оцінюється дана сукупність дій, а спостереження не може бути обмежене
тими чи іншими строгими нормами в якості його основи. Органи
спостереження не можуть не керуватися і загальними враженнями, що
абсолютно неприпустимо для органів контролю; в) певний формалізм завжди
притаманний контролюючої діяльності, оскільки вона одягнена в рамки
суворого дотримання закону. Ліквідувати формалізм, який часто є
«бюрократизмом», в цій області, означає знищити цю діяльність в самій її
сутності. На відміну від діяльності контролюючої, діяльність спостереження
не може бути одягнена в рамки строгого формалізму; якщо ввести в неї
формалізм, це знищить її в самому корені [576, с. 59-60]. Отже, досліджуючи
правову

природу

фінансового

контролю,

вчений

наголошував

на

необхідності його детальної законодавчої регламентації.
Таке положення Е.Е. Понтовича не вписувалось у марксистськоленінську догму, що було відзначено його критиками. Зокрема, як відзначив
І.І. Ланда, «визначення фінансового контролю, як інституту, що базується
тільки на постійно діючи законах, характерно для розуміння закону, як
догми, як фетиша, властивого основним принципам буржуазної державності.
Звідси і випливає обмеження фінансового контролю у своїх судженнях цими
законами, без права критики їх, на підставі вивчення даних ревізійної роботи,
без права оцінки того, наскільки застосування закону є доцільним і
життєвим». На основі цього, рецензентом робився висновок, що таке в корені
неправильне ставлення до закону, як до фетишу, може знаходити свою
цільову установку в буржуазних країнах Західної Європи, але таке ставлення
до закону в радянських умовах ніяк не може бути виправдане природою і
характером радянської держави [576, с. 9-10].
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«Таврування»

Е.Е.

Понтовича,

як

«вченого-немарксиста»,

«популяризатора буржуазної науки» стало фатальним для вченого. Всередині
30-х років ХХ ст. його було репресовано, а його наукові праці на довгі роки
були заборонені для опублікування і в майбутньому – несправедливо забуті.
На нашу думку, сучасна правова наука обов’язково повинна виправити таку
історичну несправедливість. Адже праці видатного вченого-правника,
філософа та фінансиста не втратили своєї актуальності і в сучасних умовах
розвитку

державності.

Висвітлені

ним

положення

щодо

організації

державного фінансового контролю, підпорядкованого чіткому дотриманню
букви закону задля забезпечення фінансової дисципліни, у повній мірі
зберегли власну теоретичну та практичну затребуваність.
Абсолютно інший методологічний підхід до вивчення фінансового
права був застосований Георгієм Ісааковичем Тіктіним – видатним ученим та
педагогом зі світовим ім’ям, професором, секретарем секції фінансового
права Академії Наук СРСР, ранній період життя та творчості якого у часи
Російської імперії нерозривно пов’язаний із юридичним факультетом
Новоросійського університету.
Будучи учнем та ідейним послідовником С.І. Іловайського, Г.І. Тіктін,
працюючи на кафедрі фінансового права Новоросійського Імператорського
університету, розвивав ідею відокремлення фінансово-правової науки як
самостійної галузі правових знань. Відносячи науку фінансового права до
складу фінансової науки, що, як вже було сказано вище, відповідало
пануючій російській імперській науковій доктрині, Г.І. Тіктін все ж вважав її
тією галуззю, яка повинна бути відособлена в окрему теоретичну дисципліну.
Дані положення були викладені у п’ятому (посмертному) виданні підручника
його вчителя – С.І. Іловайського «Фінансове право», опублікованому за
редакцією М.П. Яснопольського [315].
Поряд з проблемами загальної теорії фінансів та фінансового права,
Г.І. Тіктін

приділяв

багато

уваги

питанням

правового

регулювання

грошового обігу, грошової системи; державного кредиту та правовим
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основам

функціонування

Ісааковичу,

вітчизняна

кредитної

фінансова

системи.
література

Так,

завдяки

збагатилась

Георгію

перекладом

фундаментальної праці професора Страсбурзького університету Г.-Ф. Кнаппа
«Нариси державної теорії грошей: Гроші. Грошова система», яка була
опублікована за його редакцією [345].
Після розпаду Російської імперії та становленням в м. Одесі радянської
влади, юридичний факультет Новоросійського університету, як пізніше і сам
університет було ліквідовано. Однак, Г.І. Тіктін і в подальший період своєї
професійної та творчої діяльності, перебуваючи на посадах декана
факультету зовнішньо-торгівельних відносин Одеського інституту народного
господарства,

завідуючого

кафедрою

фінансів

Одеського

кредитно-

економічного інституту та інших керівних посадах [647, с. 173-174],
продовжував розробку близької йому фінансово-правової проблематики.
Щоправда, погляди Г.І. Тіктіна на сутність, зміст та призначення
фінансового права та фінансово-правової науки докорінно змінились. В
рамках тенденції «економізації» радянської фінансової науки,що відповідала
пануючій марксистсько-ленінській ідеології, вчений

акцентував увагу на

розробці економічної складової предмету фінансового права, розробивши в її
рамках власну концепцію публічних фінансів. Своє вираження дана
концепція знайшла у науковій праці: «Нариси із загальної теорії публічних
фінансів», перша частина якої: «Досвід побудови теоретичної фінансової
науки на публічно-економічній основі. Предмет і основні положення» була
опублікована у 1926 році [721], а дві наступні частини – «Основні
організаційні принципи і системи публічного господарства. Проблема
загальнотериторіальних (державних) і місцевих публічних фінансів» та
«Основні теоретичні проблеми динаміки публічного господарства. Проблема
факторів і абстрактно-типологічної схематизації розвитку публічного
господарства» були опубліковані у 1928-29 роках [719; 720; 721].
У даній праці Г.І Тіктін визначав фінансове право виключно як «право
суцільно

публічне».

Розмірковуючи

над

проблемою

співвідношення
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публічно-фінансового права та права публічно-господарського, він прийшов
до висновку що «фінансове право не вичерпує публічно-господарського
права», яке в тісному сенсі слова, є не право, що регламентує складне
публічне господарство в цілому, а право безпосередньо і специфічно значуще
для публічно-господарського порядку, для порядку колективістського
покриття потреб. «Воно охоплює сукупність правових норм, що визначають
умови і міру колективізації потреб, тобто колективні, громадські витрати, –
витрати реальних коштів та особистих сил – їх предмети і розмір, а також
способи їх покриття» [721, с. 45-46].
Поняття «публічно-господарське право» в зазначеному спеціальному
сенсі, з точки зору Г.І. Тіктіна, є більш широким по відношенню до поняття
«публічно-фінансове» або, просто, «фінансове право» у вузькому значенні
слова. Під фінансовим правом (у вузькому значенні) він розумів сукупність
норм, що визначають публічно-фінансовий порядок колективістського
покриття потреб, тобто норм, специфічно значущих для публічного
господарства, оскільки воно організовано за системою публічних фінансів.
Із запропонованого власного визначення фінансового права, Г.І. Тіктін
робив висновок, що воно включає в себе, так зване адміністративнофінансове право і «чисте» фінансове право. З цього приводу вчений писав:
«фінансове право охоплює сукупність правових норм, регулюючих,
визначальних, з одного боку, умови і міру колективізації потреб у публічнофінансових формах, тобто призначення публічно-фінансових фондів,
призначення та розмір публічно-фінансових витрат і водночас предмети і
розмір самих витрат, що відносяться на публічно-фінансові кошти
(адміністративно-фінансове право), а з іншого боку, публічно-фінансові
способи покриття публічних потреб, тобто способи утворення публічнофінансових

фондів

(джерела

публічно-фінансового

покриття,

міру,

принципи, форми і організацію їх використання), а також порядок
збереження їх в недоторканності і вживання (витрачання) їх за призначенням
(чисто фінансове право)» [721, с. 46-49].
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Ввівши у науковий обіг вітчизняної науки фінансового права терміни
«публічні фінанси» та «публічне фінансове господарство», Г.І. Тіктін піддав
критиці пануючі у дореволюційній та радянській фінансово-правовій науці
теорії державних та місцевих фінансів. Зокрема він виступав проти визнання
фінансової системи держави сингулярною – особливою, «одиничною»,
вважаючи, що фінансова система існує насамперед як спосіб задоволення
певних колективних потреб. Вчений писав: «Розуміючи під «фінансовим
господарством у фінансово-науковому сенсі слова сингулярне господарство
виразно кваліфікованого суб’єкта, саме примусового або публічного
«політичного союзу», панівне сингулярістичне вчення вбачає в множинності
фінансових господарств природний, необхідний результат множинності
«примусових союзів». Виходячи з факту існування примусових союзів різних
видів – міжнародних, наддержавних, держави» і місцевого самоврядування
або комунальних спілок, – як з передумови, пануюче вчення вважає
самоочевидним, що не вимагає ніякого обґрунтування, той факт, що кожен з
цих союзів має свої завдання, свої потреби, виробляє свої витрати і покриває
їх своїми доходами, тобто: веде своє фінансове господарство. Таке вчення
зводиться до схеми: де є особливий «примусовий союз», там є і особливе
«фінансове господарство», і навпаки, оскільки є особливе «фінансове
господарство», то є й особливий «примусовий союз» [719, с. 1-2].
Натомість, вважав вчений, можливі особливі «примусові союзи», що
не мають своїх фінансових господарств або фінансів, і навпаки, особливі
«фінансові господарства», особливі фінанси, за якими немає ніякого
особливого державного або взагалі «публічного союзу». Як приклад, Г.І.
Тіктін наводив фінансову систему Австро-Угорщини, вказуючи, що в
довоєнний час існували, поряд з фінансами Австрії і фінансами Угорщини,
особливі Австро-Угорські фінанси, хоча при цьому Австро-Угорська
монархія, була унітарною державою. Так само він відхиляв взаємозв’язок і
відповідність між комунальним управлінням, місцевим самоврядуванням та
місцевими фінансами, про що неодноразово відзначалось у фінансово-
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правовій літературі [20, 93-94; 828, с. 47-48; 716, с. 41]. На противагу цьому,
Г.І. Тіктін стверджував, що місцеві фінанси настільки ж можливі без
місцевого самоврядування, наскільки і місцеве самоврядування без місцевих
фінансів [719, с. 5].
Виходячи з власного, наведеного вище розуміння фінансового
господарства, вчений вважав, що воно може існувати у різноманітних
правових формах та бути у різний спосіб організованим. На його думку,
основними формами фінансового господарства є ті, в яких виражається
централізованість (єдність, спільність, нероздільність, цілісність) цього
порядку, у максимальних межах його поширення – територіального,
особистого

(особисто-групового)

і

предметно-цільового.

Принцип

централізації (єдності, неподільності, спільності, цілісності) і принцип
децентралізації

(множинності,

роздільності)

є

двома

основними

протилежними, формальними, організаційними принципами, послідовне
проведення яких надає публічно-господарському порядку характер певної
організаційної системи [719, с. 6].
Безумовною заслугою Г.І. Тіктіна та його вагомим внеском у науку
фінансового права стало застосування абстрактно-типологічного методу
наукового дослідження фінансово-правових явищ. Такий підхід дозволив
вченому прийти до абсолютно нових, кардинально відмінних від традиційних
для вітчизняної науки положень. Зокрема, на основі застосування методів
абстракції, вчений змоделював схему принципів публічно-господарського
порядку в суспільстві. На основі цієї схеми, вчений виділяв дві групи
публічно-господарської організації та, у відповідності до них, – два основних
види організаційних принципів і систем публічного господарства. Перший
вид принципів, який Г.І. Тіктін назвав адміністративно-організаційними, на
його думку, полягав у організації задоволення публічних потреб у широкому
сенсі слова. До другого виду були віднесені принципи організації покриття
публічних потреб, названі суто фінансовими, або фінансово-організаційними
[721, с. 47-49]. Саме у межах кожної з цих двох груп, на думку автора, можна
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розрізняти сторони публічно-господарської організації і відповідно до цього
ряд організаційних принципів і систем.
До адміністративно-організаційних принципів публічного господарства
вчений відносив: - принципи організації (задоволення) публічних потреб; принципи організації адміністративного встановлення або законодавства чи
організації

нормування

(регулювання)

публічних

витрат;

принципи

організації адміністративного виконання (управління) або організації
адміністрування публічних витрат. В свою чергу, фінансовими або
фінансово-організаційними, автор називав наступні: - принципи організації
покриття публічних потреб, або організації публічно-фінансових фондів; принципи організації бюджетного порядку (бюджету); - принципи організації
публічно-фінансового ладу; - принципи організації форм утворення
публічно-фінансових фондів різного роду і різного ступеня; - принципи
організації фінансового встановлення або законодавства або нормування
(регулювання)

покриття

публічних

потреб;

-

принципи

організації

бюджетного встановлення та принципи організації (порядку) фінансового
виконання або управління або адміністрування покриття публічних потреб,
які він поділяв на три підвиди: а) порядку фінансового управління
(адміністрування);

б)

виконавчо-касового

порядку;

в)

фінансово-

контрольного порядку [719, с. 13].
Як випливає із охарактеризованої схеми сформульованих принципів
фінансової публічно-господарської організації, її автор при структуризації
фінансового права головний акцент робив на питаннях організації
забезпечення публічних потреб, вважаючи дану проблематику центральною,
ключовою у власній концепції публічних фінансів. При цьому, Г.І. Тіктін
наголошував, що предметом фінансової науки (науки про публічні фінанси) є
суспільне

господарство,

певний

порядок

чи

система

громадського

господарства, а не одиничне (сингулярне) господарство держави чи інших
публічно-правових суб’єктів. У цьому вчений вважав ключову відмінність
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власної теорії від пануючого у фінансовій науці сингуляристичого і
формалістичного підходу у дослідженні фінансово-правових явищ.
Вчений вважав, що найбільш істотною характерною рисою суспільного
фінансового господарства, є розрив прямої залежності задоволення потреб
окремих

членів

суспільства

від

їх

індивідуальних

суб’єктивних

господарських турбот і інтересів, іншими словами: у колективізації людських
потреб. Тому він трактував публічне фінансове господарство як суто
колективістську систему господарських відносин, що являє собою антипод
суто індивідуалістичної системи даних відносин. Зокрема, він зазначав:
«Публічне господарство, яке характеризується максимальним індивідуалістичним ускладненням, є системою публічних фінансів, на якій переважно
і зосереджується увага науки, іменованої наукою про публічні фінанси. Але
як

би

індивідуалістично

не

ускладнювалось

публічне

фінансове

господарство, – колективізм, колективізація людських потреб зберігає у
повній мірі своє визначальне для фінансово-наукового інтересу значення,
залишається моментом, який конституює предмет фінансово-наукового
пізнання» [720 с. 2]. Г.І. Тіктін виступив з критикою положень російської
соціологічної школи у фінансовій науці, вважаючи, що її представники
обмежують завдання теоретичної фінансової науки суто динамічними
проблемами, формулюючи їх зазвичай занадто вузько: не як проблеми
розвитку суспільного господарства взагалі, а лише як проблеми розвитку
фінансової або навіть тільки податкової системи. У продовження своєї
думки, вчений заперечував позицію засновника теорії державного соціалізму
Карла Іоганна Родбертуса про те, що податкова система держави зумовлена
правовою ідеєю. Зокрема, Г.І. Тіктін наступним чином обґрунтовував дане
положення: «По-перше, ті основні риси соціального і зокрема фінансового
ладу, які Родбертус кваліфікує як правові, насправді належать до
матеріальної сторони соціального ладу, до змісту тієї чи іншої соціальної
(правової або іншої) норми і тому ніяк не можуть характеризуватись, як
прояви чи рефлекси специфічної правової норми. Адже абсолютно ясно, що з
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чисто формально-нормативної, з юридичної точки зору сучасна держава
настільки ж «всемогутня», як і антична. По-друге, правові, як і будь-які інші
соціальні, норми є формою соціального життя, а співвідношення форми і
матерії логічно тотожно зі співвідношенням засобів і цілі, зі співвідношенням
причин і наслідків» [720, с. 10]. Тому, вчений вважав, що соціальні норми є
одним з причинно-мотиваційних чинників соціального життя: вони мають
важливе визначальне значення для мотивації і масової поведінки людей, що
проявляється у різних сталих формах, що передбачає розгляд певного
соціального ладу з функціонально-статичної точки зору. Коли ж ідеться про
право як фактор соціального ладу, зокрема податкової системи, то при цьому
соціальний лад розглядається з точки зору не функціонально-статичної, а
генетично-динамічної. Саме з цієї точки зору право та соціальні норми
взагалі можуть бути розглянуті як продукт, але аж ніяк не як фактор
соціального ладу і соціального розвитку.
Абстрактно-типологічна концепція публічних фінансів Г.І. Тіктіна, не
дивлячись на власну кардинальну відмінність від пануючих у фінансовій та
фінансово-правовій літературі наукових підходів, не отримала належної
уваги з боку наукової громадськості і фактично була піддана забуттю у
радянській фінансовій науці. Очевидно, частково це можна пояснити тим, що
ключова наукова категорія концепції Г.І. Тіктіна – публічність фінансів, як їх
іманентна властивість та ознака – не вписувалась у ленінську доктрину
радянської держави. Науковий доробок вченого є незаслужено забутим і в
сучасній фінансово-правовій літературі, що є абсолютно невиправданим та
несправедливим вже з огляду на те, що категорія «публічні фінанси» досить
широко застосовується вітчизняними вченими-економістами та юристами
при характеристиці сучасної фінансової системи держави [482, с. 28-34].
Таким чином, соціалістична доктрина, що запанувала у всіх
суспільствознавчих науках кінця ХІХ – початку ХХ ст., здійснила
визначальний вплив на трансформацію методології вітчизняної науки
фінансового права. Саме у її рамках на початку ХХ ст. сформувалась
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соціологічна методологія дослідження фінансово-правової проблематики.
Паралельно до неї, як спосіб вивчення колективних фінансових потреб та
організації їх забезпечення, у фінансово-правовій науці розробляється
абстрактно-типологічна методологія, у рамках якої фінансове господарство
суспільства розглядається без його прив’язки до певних державно-владних
утворень. Однак становлення монізму марксистсько-ленінської ідеології у
радянській державі супроводжувалось тотальним запереченням та осудом
всіх наукових концепцій, положень, позицій вчених, що не вписувались у
рамки даної ідеології. В результаті отримання ярликів «немарксистський»,
«буржуазний» тощо цілі наукові напрямки піддавались або забуттю, або
гострій реакційній критиці, що виходила далеко за межі науки.

4.2. Фінансове право як наука та навчальна дисципліна в роки
становлення радянської держави (20-ті – 30-ті роки ХХ ст.).
З перших днів після Жовтневої революції 1917 року перед молодою
Радянською державою стояло два основних завдання у фінансовій сфері, які,
за виразом С.А. Котляревського, слід було вирішити негайно: «з одного боку
– руйнування фінансового панування і навіть просто фінансового становища
буржуазії, з іншого – зосередження в руках нової влади необхідних
матеріальних засобів для того , щоб вона могла виконувати свої нові наміри
та цілі, такі як, знищення будь-якої експлуатації людини людиною, повне
усунення поділу суспільства на класи, нещадне придушення експлуататорів,
встановлення соціалістичної організації суспільства і перемоги соціалізму в
усіх країнах» [376, с. 4].
Нова, кардинально відмінна від попередньої модель суспільнополітичного устрою та економічного ладу держави вимагала розробки
адекватних засад фінансової політики, які одержали власне нормативне
закріплення на найвищому законодавчому рівні. Так, у ст. 79 Конституції
РРФСР від 10 липня 1918 року було встановлене наступне нормативне
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положення: «Фінансова політика Російської Соціалістичної Федеративної
Радянської Республіки на даний перехідний момент диктатури трудящих
сприяє основній меті експропріації буржуазії і підготовлення умов для
загальної рівності громадян республіки в галузі виробництва і розподілу
багатств. З цією метою вона ставить собі завданням надати в розпорядження
органів Радянської влади всі необхідні засоби для задоволення місцевих і
загальнодержавних потреб Радянської Республіки, не зупиняючись перед
вторгненням в право приватної власності» [210, с. 119].
З метою впровадження означених заходів фінансової політики, уряд
новоствореної радянської держави у максимально короткі терміни здійснив
націоналізацію банків, анулювання зовнішніх і внутрішніх позик царського і
тимчасового урядів, розпочав перебудову податкової та бюджетної системи,
націоналізацію страхової справи і ін. Як відзначив В.В. Бесчеревних, всі ці
заходи були прийняті у своїй більшості на основі декретів Всеросійського
Центрального Виконавчого Комітету – вищого законодавчого, розпорядчого і
контролюючого органу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної
Республіки, а також Радою народних комісарів, утвореного Всеросійським
Центральним Виконавчим Комітетом для спільного управління справами
РСФСР [92, с. 19-25]. З цієї причини у даний період законотворчості молодої
радянської держави у сучасній правовій науці називають «декретним
законодавством», яке регулювало найбільш суттєві і першорядні питання в
різних сферах державного і суспільного життя, в тому числі – у галузі
фінансів [524, с. 65].
На перших етапах становлення радянської держави на теренах
Російської

імперії

господарського

здійснювались

життя

країни,

а

заходи
грошове

тотального

регулювання

господарство

визнавалось

пережитком старого ладу, з яким незабаром буде неминуче покінчено. Той
же С.А. Котляревський, характеризуючи даний етап існування Радянської
Росії, зазначав: «на думку багатьох гроші взагалі повинні були фактично,
якщо не юридично, занулювані і народне господарство повинно бути
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побудоване на засадах не грошового обороту, а товарообміну і обмінних
послуг» [376, с. 7].
Згідно з пануючою марксистсько-ленінською доктриною, стягування
грошових податків вважалось пережитком минулого. Відзначалось, що, поперше, вони стали відігравати незначну роль у формуванні доходної частини
бюджету у зв’язку зі здійсненою націоналізацією, по-друге, вони ставали
перешкодою для природного відмирання грошей і грошового обороту. У
зв’язку з цим, 3 лютого 1921 Радянський Уряд проголосив скасування всіх
грошових податків і зборів та призупинив їх збір [275, с. 9].
Закріплена на рівні розділу п’ятого Конституції РРФСР, який називався
«Бюджетне право», фінансова політика радянської держави фактично
означила предметну спрямованість науки фінансового права, її пріоритети та
завдання [92, с. 24]. У зв’язку з цим, перші наукові праці у фінансовоправовій літературі молодої радянської держави присвячені вивченню саме
бюджетно-правової проблематики. Серед авторів, що найбільш інтенсивно
публікувались у період «воєнного комунізму», був А.М. Гурвіч, праці якого
присвячені проблемам бюджетного права [248; 249; 247]. Серед його
публікацій найбільш відомою в сучасній науці фінансового права є брошура
«Бюджетне право за законодавством Російської Радянської Федеративної
Соціалістичної Республіки», написана у 1918 році [247]. У ній автор стисло
виклав законодавство РРФСР, яке складає джерела «нового бюджетного
права», дав йому юридичну характеристику стосовно до таких випливають із
самої сутнісної природи бюджету, як втіленого в цифри фінансового плану, і
закріпленим загальною теорією бюджетного права поняттям і засадам –
початку повноти та єдності бюджету , його періодичності, спеціалізації
кредитів.
Аналізуючи бюджетне законодавство нової влади, А.М. Гурвіч, вказує,
за словами К.С. Бельського, на суперечність між його формою і змістом [85,
с. 52]. Так, за формою це законодавство конструювалось за західними
конституційними стандартами: держава мала бюджет, який розроблявся та
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виконувався органами управління і затверджувався представницькою
владою. Що ж стосувалось сутності цього законодавства, то воно у двох
пунктах

відкривало

дорогу

до

фінансових

зловживань.

По-перше,

Конституція РРФСР закріплювала положення, згідно до якого для
задоволення місцевих і загальнодержавних потреб пролетарська держава не
зупиниться перед вторгненням у право приватної власності. По-друге,
Конституція РРФСР, зобов’язуючи здійснювати кожну витрату на правовій
основі, не встановлювала аналогічної норми по відношенню до доходної
частини бюджету. На думку К.С. Бельського, у такий спосіб А.М. Гурвіч у
завуальованій формі попереджав нову владу, що ці два пункти не тільки
підривають принцип законності, але й загрожують економічному достатку
цілих соціальних прошарків і класів [85, с. 52-53].
Окрім Конституції РРФСР 1918 року, до джерел «нового бюджетного
права» А.М. Гурвіч відносив ряд кошторисних правил та «старе право» –
Правила про складання, розгляд, затвердження і виконання державного
розпису і фінансових кошторисів міністерств і головних управлінь,
затверджені 22 травня 1862, які повинні були, на думку автора, продовжувати
діяти в нових умовах «диктатури пролетаріату», в тих положеннях, що не
були скасовані декретами ВЦВК і РНК і не суперечили за своїм основним
змістом нормам Конституції РРФСР 1918 року [247, с. 33]. У зв’язку з цим,
найбільш ґрунтовно дослідник проаналізував п’ятий розділ «Бюджетне
право» Конституції РРФСР 1918 року, який, на його думку, був основним
джерелом так званого «нового бюджетного права», а всі вищезазначені
декрети про кошторисні правила, так само як і «норми старого права»
повинні були мати юридичну силу і підлягати застосуванню, якщо вони не
суперечили нормам цього розділу Конституції.
Основним принципом бюджетного права, на думку А.М. Гурвіча був
принцип повноти бюджету, який полягав у подвійному значенні: технічногосподарському і правовому. У першому значенні його зміст полягав у тому,
що всі доходи і видатки держави підлягають обчисленню в кошторисах; у
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другому, – всі обчислені таким чином доходи і витрати повинні отримати
схвалення законодавчих палат або в більш загальній формі органом, який
затверджує бюджет. При цьому, на його переконання, правова повнота
бюджету з необхідністю передбачала і його технічно-господарську повноту.
Начало ж єдності бюджету вимагає, щоб всі нараховані доходи і витрати
були об’єднані як змістовно – в єдності балансу, так і формально – в єдиному
документі. Дані начала повноти та єдності бюджету автор виводив зі змісту
ст. 80 Конституції РРФСР 1918, у якій було зазначено: «Державні доходи і
витрати Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки
об’єднуються в загальнодержавному бюджеті». В пункті «л» ст. 49
Конституції закріплювалось положення, згідно якого бюджет цілком
затверджувався Всеросійським з’їздом Рад і ВЦВК, тим самим отримував
санкцію, яка і служила правовим началом повноти бюджету.
На відміну від окремих радянських діячів, що пропонували встановити
трирічний або п’ятирічний бюджетний період [228, с. 16], А.М. Гурвіч був
прихильником річного терміну його тривалості, щоправда уточнював, – у
звичайний, мирний час життя держави і суспільства. Так, він помічав, що в
Конституції РРФСР 1918 року не визначена тривалість бюджетного періоду,
а на практиці він поки має тенденцію до піврічних часових періодів (згідно
кошторисним правилам), але «річний період є майже загальноприйнятим в
звичайному конституційному праві в силу своїх фінансово-економічних
зручностей. Тим більше, що поза умовами перехідного часу піврічний розпис
навряд чи виявився б прийнятим» [247, с. 33-34].
На думку А.М. Гурвіча, нове бюджетне законодавство соціалістичної
держави сприйняло начала, властиві звичайному конституційному праву, які
випливають із самої сутності бюджету, і таким чином, врахувало технічну
необхідність і «господарсько-впорядковуюче» значення бюджету. Разом з
тим, він зазначив, що, припускаючи безумовну солідарність усіх вищих
органів влади в ієрархічно висхідному порядку і витікаючу звідси повну
узгодженість їх актів і дій, нове бюджетне законодавство додало, внаслідок
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цього, менше значення правової ролі бюджету, як необхідної формальної
умови правомірності фінансового управління взагалі та виконання окремих
прибуткових і видаткових статей зокрема.
Перехід «молодої держави робітників і селян» навесні 1921 р до нової
економічної політики був викликаний критичним станом економіки,
основними причинами якого стали післявоєнна розруха і проведена політика
«воєнного комунізму», у рамках якої держава відмовилась від грошового
господарства, а фінансові питання відступили на задній план. Однак, як
показала практика, відмова соціалістичної держави від грошової системи
була помилковою. «Виявилося, що стадія соціально-економічна, в якій
знаходилася Росія, – писав С.А. Котляревський, – виключала для неї
можливість вийти з системи цього господарства і безпосередньо перейти до
такого ладу, в якому гроші вже втрачали б своє значення» [376, с. 9].
Пов’язана з новою економічною політикою перебудова фінансовогосподарського

механізму

супроводжувалася

ще

більш

зростаючою

необхідністю в законодавчому регулюванні фінансових суспільних відносин.
Цей етап розвитку держави характеризується накопиченням досвіду
правового регулювання в області його фінансової діяльності. Здійснюється
формування фінансового законодавства, відповідного нагальним потребам
молодої соціалістичної держави. Саме у цей період ведуться перші наукові
розробки окремих проблем, що належать до фінансової сфери, та
здійснюються перші спроби теоретичного обґрунтування необхідності
існування самостійної галузі радянського права – фінансового права, а також
розкриття кола відносин, які входять у предмет його правового регулювання.
При цьому, як було вказано вище, теоретичні дослідження фінансовоправових питань здійснювалися у рамках марксистсько-ленінської ідеології і
тиску з боку командно-адміністративного апарату держави.
У роки нової економічної політики науковими розробками у сфері
фінансового права займалися вчені, що сформувались ще в рамках
дореволюційної російської науки фінансового права, такі як М.І. Боголєпов,
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П.П. Гензель, Е.Е. Понтовіч, В.М. Твердохлебов та інші. Поряд з ними
формувалася когорта вчених «нової хвилі», які обрали предметами своїх
досліджень окремі аспекти фінансово-правової проблематики вже у
радянський час. Мова йде про таких вчених, як Д.П. Боголєпов, Г.І.
Болдирєв, М.Д. Загряцков, С.А. Котляревський, та інших. Кожен з цих
авторів вніс власний внесок у розвиток науки фінансового права у
радянський період її розвитку. Вибудовуючи власну концепцію на
марксистській ідеології, остання група дослідників сформулювала власні
наукові положення на ідеях абсолютизації класової боротьби, акценті на
непримиренності інтересів робітників і капіталістів, переносі центру уваги з
правової на політичну та економічну складову вирішення фінансових
проблем.
Однак, найбільш проблемним місцем у послідовників марксистської
доктрини при дослідженні ними фінансово-правових інститутів було те, що, за
словами М.В. Лушнікової та А.М. Лушнікова, вони просто не знали, як
трактувати явища, які не згадувались у роботах К. Маркса [439, с. 358]. Це
характерно ілюструє наступне твердження: «Теорія фінансів до самого
останнього часу зберігала певну відособленість, протистояла економічній
науці у вигляді самостійної фінансової науки. Марксизм дуже мало проник у
цю сферу. До цих пір в марксистсько-ленінській літературі не тільки не
вирішено, але і не поставлено питання про можливість існування «фінансової
науки» як самостійної науки. Так само не вирішено питання про поняття
фінансів і їх місце у системі вчення Маркса – Енгельса – Леніна» [118, с. 100].
Марксистське визначення податку в капіталістичному суспільстві
формулювалося як «відносини експлуатації між панівним і організованим в
державу класом з одного боку і пригнобленим класом – з іншого». Коментуючи
дане положення К. Маркса, радянські вчені фактично заперечували правову
природу податку: «У всякому разі, ми повинні рішуче витравити будь-які
спроби формально-юридичного (і по суті справи явно еклектичного)
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тлумачення правової природи податку, чим була глибоко насичена теоретична
думка буржуазних професорів фінансової науки» [120, с. 38].
Вплив марксизму на вітчизняну науку фінансового права проявився
насамперед у «економізації» предмету наукових досліджень. У праці
«Злиденність філософії. Відповідь на «Філософію злиденності» пана
Прудона» К. Маркс зазначав, що в усі часи державці мусили були
підкорюватися економічним умовам і ніколи не могли приписувати їм
закони. «Золото і срібло, – писав вчений, – мають юридичну здатність
прийматися до обміну лише тому, що вони володіють фактичною здатністю
до цього, а фактичною здатністю прийматися до обміну вони володіють
тому, що сучасна організація виробництва потребує всезагального засобу
обміну. Право є лише офіційним визнанням факту» [49, с. 419]. Як
відзначила В.В. Дудченко, на основі такого матеріалістичного погляду, право
і

справедливість

розглядались

як

класові

поняття,

що

не

мають

загальнолюдського характеру [270, с. 224].
Негативне ставлення К. Маркса до фінансового права і виведення на
перший план проблем визначення економічної сутності будь-яких суспільних
відносин спільно з ідеєю класової боротьби сприймалася радянськими
догматичними послідовниками у буквальному значенні. Побіжне зауваження
К. Маркса про те, що податки, поряд з державними боргами, повинні входити
в предмет політекономії, було сприйнято як істина в останній інстанції. У
світлі вказаного положення, представники радянської фінансової науки
фактично нівелювали юридичну складову науки фінансового права.
Більшість радянських дослідників, у відповідності до марксизмуленінізму, досліджували в системі фінансів питання економічної сутності
податків та бюджету (безвідносно до їх правовому режиму), чиї класові
інтереси вони виражають, наскільки грошовий обіг допомагає виконати
партійні директиви, наскільки доходи і витрати укладаються в планові
показники і ін. Непорушним правилом стало марксистське твердження про
те, що «фінанси – це сфера класової боротьби». Дана теза перегукувалась з
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положенням, що стало у 1930-х рр. хрестоматійним: «Податки, бюджет,
грошовий обіг – це знаряддя в руках пролетаріату» [88, с. 4].
У такому трактуванні фінансове право розглядалось як зовнішня
сторона

економічних

відносин,

яка

не

вивчається

«справжньою

марксистською наукою». Як відзначили М.В. Лушнікова та А.М. Лушніков,
для справжнього марксиста малоцікавими стали рівні справляння податків і
формування бюджетів та їх оптимальне розмежування, закріплення правової
процедури формування, контролю та витрачання бюджетів, їх правове
опосередкування, поділ функцій і компетенції державних органів у сфері
фінансів. Проблеми грошової емісії та грошового обігу в контексті
законодавчих обмежень та з урахуванням повноважень банків (починаючи з
Державного) також практично випали з уваги фінансової науки. В цілому,
загальна частина фінансового права в такій ситуації просто втрачала
актуальність [439, с. 360].
Саме в такому методологічному ключі у 1925 році була опублікована
праця «Короткий курс фінансової науки», автором якої був визначний
представник радянської фінансової науки та державний діяч, професор,
перший ректор Московського державного університету Дмитро Петрович
Боголєпов. За його власним визначенням, дана праця являла собою одну з
перших спроб створення марксистського підручника з фінансової науки.
Необхідність написання такого підручника, на його думку, була викликана,
перш за все, тим, що фінансові явища взагалі змінюються надзвичайно
швидко, і ця швидкість значно посилилася з часу імперіалістичної війни, що
відкрила нову епоху в історії людства, а більшість сучасних автору
підручників або застаріло, або за своїми підходами вивчення фінансової
науки і суспільних явищ не задовольняло існуючих потреб [99, с. 2].
Питання науки фінансового права Д.П. Боголєпов побіжно розглядав у
рамках проблеми її співвідношення з економічною фінансовою наукою.
Критикуючи вчених, представників російської «дореволюційної» школи,
зокрема, І.Х. Озерова за те, що вони не проводили достатньо чіткої межі між
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фінансовою наукою і наукою фінансового права, він проводив таке
розмежування на основі аналізу саме фінансової науки. Найбільшою
проблемою такого розмежування, як вважав Д.П. Боголєпов, було те, що на
момент публікації його книги надзвичайно важко було дати визначення
фінансової науки, «яке б цілком відповідало марксистському погляду,
оскільки марксисти і комуністи порівняно недавно стали займатися
проблемами, які входять у коло її інтересів» [99, с. 3]. Більш того, на його
думку, неможливо сконструювати одне загальне визначення поняття
«фінансова наука» для різних епох і різних державних утворень. У зв’язку з
цим, він запропонував формулювання двох визначень фінансової науки,
властивих, на його

думку, буржуазному суспільству і

суспільству

перехідного періоду до соціалізму, в якому на той момент знаходилась
молода Радянська держава.
Фінансову науку капіталістичного суспільства Д.П. Боголєпов визначав
як науку, що вивчає суспільні відносини, які виникають на ґрунті добування
цим суспільством або його відгалуженнями засобів матеріального характеру,
необхідних для існування його державної організації, що служить знаряддям
для придушення інших класів і навіть його розширення за рахунок інших
капіталістичних і некапіталістичних товариств. На противагу їй, фінансова
наука суспільства перехідного до соціалізму, яку, як вважав вчений, потрібно
ще створити, повинна вивчати суспільні відносини, що виникають на ґрунті
добування ним або його відгалуженнями засобів матеріального характеру,
необхідних для існування його державної організації, що служить знаряддям
для придушення залишків буржуазного суспільства та для побудови замість
нього

суспільства

соціалістичного,

для

залучення

в

його

систему

некапіталістичної спільноти і для боротьби з капіталістичними елементами
[99, с. 3-4]..
Щодо співвідношення предметів дослідження фінансової науки і науки
фінансового права, він вважав, що «жодним чином не можна змішувати
фінансову науку з фінансовим правом». Фінансове право, на його думку,
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займається вивченням норм, які виникають на ґрунті добування коштів
матеріального характеру, фінансова ж наука в свою чергу досліджує питання
переважно з економічного боку, вона встановлює зв’язок між зміною різних
фінансових інститутів та іншими явищами політичного та економічного
життя. Як випливає з даного співвідношення, Д.П. Боголєпов не дав
визначення фінансового права, обмежившись лише предметом його
дослідження – правових норм, які виникають на ґрунті добування коштів
матеріального характеру [99, с. 32-33].
Аналізуючи дану працю Д.П. Боголєпова, помітно, що автор намагався
максимально відмежуватись від названої ним «буржуазної фінансової
науки». У її тексті часто зустрічаються твердження, що при вивченні
фінансових явищ завжди необхідно відштовхуватись від класової точки зору,
що їх вивчення повинно здійснюватись у тісному взаємозв’язку з політичною
економією і вченням про державу. Також вчений стверджував, що фінанси
«буржуазної держави» (як і фінанси перехідної епохи) не можна вивчати поза
зв’язком з світовим господарством.
Разом з тим, за своєю структурою, методикою та стилем викладення
матеріалу, «Курс фінансової науки» Д.П. Боголєпова багато в чому
продовжив кращі традиції підручників фінансового права кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Зокрема, матеріал про оподаткування, бюджет, державний
кредит, місцеві фінанси, грошовий обіг Радянської держави тощо подається у
його порівняльні з Німеччиною, Францією, Італією, США, а також царською
Росією. Початок кожного розділу даної наукової праці розпочинається з
короткого історичного огляду розвитку інститутів державних витрат,
бюджету, прямого і непрямого оподаткування як в Росії, так і в інших
країнах. Автор піддає критичному аналізу соціологічний метод у роботах І.Х.
Озерова, П.П. Гензеля та інших вчених. Характеризуючи теорії прибуткового
оподаткування та непрямих податків, Д.П. Боголєпов детально розбирає
працю М.І. Фрідмана «Сучасні непрямі податки на предмети споживання»
[763]. Розглядаючи проблеми правового регулювання державного боргу та
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кредиту,

він

використовує

дослідження

П.П.

Мігуліна

«Російський

державний кредит» [455]. Окрім аналізу праць вітчизняних вчених
фінансистів, Д.П. Боголєпов приділяє увагу науковим положенням видатних
представників європейської фінансової науки, таким як А. Вагнер, Ф. Нітті,
Ж.-Б. Сей, Д. М. Кейнс та інших.
Проаналізувавши виклад матеріалу даної праці та авторські посилання і
цитати, найбільш парадоксальним видається той факт, що її автор, хоч і
заявив про спробу написання марксистського підручника, проте посилань на
теорію К. Маркса, цитування його робіт, так само як і праць В.І. Леніна, у ній
немає. Очевидно, можна говорити про спробу Д.П. Боголєпова розробки
власного підходу до розуміння фінансової науки, який базувався на класовій
доктрині та одночасно на теоретико-методологічному апараті науки
фінансового права.
Власний погляд щодо фінансового права в системі радянської науки
запропонував Григорій Іванович Болдирєв – видатний вчений економіст та
фінансист, один з небагатьох викладачів фінансового права в системі
радянської вищої освіти 30-х – 40-х років ХХ ст [307, с. 5].
У своїй праці «Лекції з фінансової науки», вчений стверджував, що
державне господарство є предметом не однієї, а цілої низки наук, які його
вивчають з різних точок зору. На його думку, центральне місце серед цих
наук займає фінансова наука – теоретична дисципліна, що має за мету
вивчення походження, умов розвитку і причинної залежності економічних
явищ і суспільних відносин, що виникають на ґрунті ведення державного
господарства і яка ставить перед собою ряд завдань, відповідно до зазначеної
мети. Зокрема, він писав: «Фінансова наука, приступаючи, наприклад, до
побудови вчення про податки, має своїм завданням з’ясувати, з чого виник
податок взагалі: чи з добровільних дарів ватажкам і організаторам; чи з
напівдобровільних приношень представникам примусово встановленої
державної влади; чи з данини переможеного переможцю або чого іншого. Які
політичні та економічні умови його розвитку вплинули на вироблення
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відомих у фінансовій історії податкових форм, в якій залежності знаходиться
та чи інша податкова система від будови і стану народного господарства
відповідної держави тощо. Або, звертаючись до вивчення існуючих
бюджетних систем, фінансова наука повинна встановити, які були суспільні
відносини, що зумовили ті чи інші етапи в розвитку бюджету та бюджетного
права, чим пояснюється і яку роль відіграє та чи інша сторона сучасної
бюджетної процедури» [108, с. 10-11].
Крім фінансової науки, яка має найважливіше значення у вивченні
державної

господарства,

на

думку

Г.І.

Болдирєва,

найближчими

допоміжними стосовно неї дисциплінами є фінансова політика та фінансове
право. При цьому, вчений вважав, що фінансова наука виникла з прикладної
наукової дисципліни – фінансової політики, основне завдання якої, як науки,
зводиться до встановлення, якими способами, за допомогою яких заходів
можна досягти означених цілей, поставлених державним господарством, за
певних політичних та економічних умов.
Поряд з фінансовою політикою, Г.І. Болдирєв відводив важливе місце
фінансовому праву, вважаючи, що воно надає багатий і надзвичайно цінний
матеріал про державне господарство для висновків фінансової науки. Вчений
запропонував наступне власне визначення фінансового права, яке вважав
загальним для будь-якої держави: «Фінансове право – це сукупність
законодавчих постанов про фінанси, фінансове влаштування та фінансове
управління даної держави. Воно визначає, з одного боку, права фінансових
органів та фінансових агентів щодо громадян (право стягувати податки,
право укладати позики, здійснювати контроль тощо), а з іншого боку, –
фінансові (фіскальні) обов’язки громадян щодо держави та місцевих
примусових

громадських

організацій

(обов’язок

платити

податки,

дотримуватися заходів, що полегшують контроль, підкорятися самому
контролю тощо)» [108, с. 12].
Г.І. Болдирєв трактував державне фінансове господарство як сторону
діяльності сучасної держави, яка має своєю безпосередньою метою
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добування, розподіл, споживання та облік грошових коштів, необхідних їй
для виконання поставлених собі завдань. Зміст державного господарства
становить сукупність заходів, установ та інститутів, спрямованих на
отримання, управління та витрачання необхідних грошових ресурсів для
задоволення потреб держави, як організації примусу, а також для задоволення
колективних потреб. Розвиваючи власну позицію, вчений наступним чином
охарактеризував фінансову діяльність держави: держава збирає (виробляє)
матеріальні та грошові кошти, розподіляє їх по окремих своїх відомствах та
установах, витрачає (споживає) їх, веде облік всьому отриманому і
витраченому, складає плани, кошториси, бюджет та інше, в силу чого виникає
ряд відносин держави до народного господарства, до окремих приватних
господарств та осіб, зростає складна мережа фінансових установ та
фінансового управління, формуються фінансові інститути [108, с. 13].
Розглядаючи державу та її господарство з марксистських позицій,
Г.І. Болдирєв вважав, що оскільки держава є організацією примусу, то це
повинно відбиватись і на характері державного господарства. Так звані
колективні

потреби,

черговість,

ступінь

і

способи

їх

задоволення,

визначаються носіями влади і сили в державі, а саме – пануючими класами
інтереси яких, позначаються не тільки в характері і напрямку витрачання
державних коштів, а й у способі їх добування, зокрема, в характері розподілу
податкового тягаря. Тому державне господарство, на думку вченого, носить
плановий характер, зовнішнім виразом якого є бюджет – план всього
державного господарства, що у повному обсязі визначає напрямок діяльності
державного апарату. А оскільки, продовжує свою думку вчений, характеру
потреб, що задовольняються коштами державного господарства, властива у
переважній

більшості

випадків

постійність,

сувора

періодичність

і

регулярність, то не можна призупинити діяльність судових установ чи не
передбачити в тій чи іншій частині року постачання грошовими коштами
відомства народної освіти хоча б на один бюджетний рік. Саме тому,
підсумовує Г.І. Болдирєв, план-бюджет має не тільки господарсько-
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організаційне, а й адміністративно-правове значення, а діяльність державного
господарства немислима без такого плану [108, с. 34].
Свого

найбільш

довершеного

вигляду

радянська

концепція

фінансового права набула у підручнику «Адміністративно-фінансове право»
видатного

вченого-правознавця,

професора

Московського

державного

університету, дійсного члена науково-дослідного інституту теорії та історії
права при факультеті суспільних наук Матвія Дмитровича Загряцкова [288, с.
128]. На відміну від вказаних вище вчених, які розкривали сутність
радянського фінансового права у його співвідношенні з економічною
фінансовою

наукою

та

марксистською

політичною

економією,

М.Д. Загряцков досліджував поняття фінансового права та його предмету, на
основі загальнотеоретичних позицій двох галузей правової науки –
адміністративного та фінансового права. Він висунув та обґрунтував тезу, що
державне фінансове господарство можна вивчати з політичної, фінансовоекономічної та юридичної точок зору, які доповнюють одна іншу, але
зберігають разом з тим самостійне значення. Дана теза була підтримана
більшістю вчених правознавців і фінансистів, які представляли науку
радянського фінансового права етапу зародження.
Трактуючи зміст державного фінансового господарства, як особливої
форми соціального господарства, вчений вказував, що воно керується
єдиною волею і має самостійну фінансову владу – фінансовий суверенітет.
Тому, його дослідження, як особливої форми державного владарювання, не
може бути побудованим на одних лише економічних методах – для цього
необхідні саме методи юридичні. З економічної точки зору, як справедливо
зазначав М.Д. Загряцков, державне господарство вивчає наука про фінанси
(економічна дисципліна), використовуючи при цьому методи політичної
економії і статистики. У свою чергу, адміністративно-фінансове право
досліджує державне господарство не з економічної, а з адміністративнофінансової точки зору, використовуючи не економічні, а юридичні методи. З
цього приводу вчений писав: «Досліджуючи юридичні норми – закони, що
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регулюють державні фінанси, адміністративно-фінансове право з’ясовує
правові форми державного господарства та адміністративну організацію,
аналізує відносини, що виникають у фінансовій області між державою (як
носієм фінансової влади) та громадянами» [288, с. 3]. У такий спосіб М.Д.
Загряцков вказав на те, що предметом дослідження науки адміністративнофінансового права є фінансове законодавство і фінансове управління в їхніх
взаєминах, які в різних формах регулюють життя держави. Перше створює
загальні правила (норми, закони, декрети), а друге – застосовує їх до
конкретних життєвих обставин, індивідуалізує дані норми, регулюючи життя
адміністративними розпорядженнями.
Вчений одним з перших у радянській фінансово-правовій літературі
дав визначення та розкрив зміст фінансового законодавства, яке він визначав
як сукупність норм, що встановлюють джерела отримання необхідних для
задоволення державних потреб коштів (головним чином, джерела податкових
доходів), а також порядок їх справляння, розподілу та витрачання (бюджетне
право в широкому сенсі слова). Найхарактернішою особливістю фінансового
законодавства, на думку М.Д. Загряцкова, є періодичність. Фінансове
управління у власному розумінні слова має своїм завданням збирання
коштів, необхідних для держави, їх зберігання, облік, розподіл між окремими
органами управління (переслідуючими спеціальні завдання) і контроль над їх
закономірним витрачанням. Діє воно завжди в межах, встановлених
законодавством, і згідно цілям, їм зазначеним [288, с. 9].
Виводячи взаємозв’язок фінансового законодавства та фінансового
управління, вчений стверджував, що фінансове законодавство логічно
зумовлює напрям і зміст фінансового управління, однак, історично
управління передує законодавству. Свою думку він обґрунтовував тим, що
такий досить довгий історичний процес, який тісно пов’язаний з розвитком
грошового господарства і боротьбою буржуазії з феодалізмом і монархією,
знадобився для виділення фінансового законодавства в спеціальну галузь
державного

творчості

і,

нарешті,

для

відокремлення

фінансового
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законодавства від фінансового управління. Цю тезу вчений обґрунтовував і в
інших своїх наукових працях [289, с. 165; 290, с. 59].
Науку фінансового права М.Д. Загряцков визначав, як галузь знань, що
вивчає сукупність норм (правил), що регулюють державні фінанси. Ці норми
міститися в матеріалах (джерелах) радянського фінансового законодавства,
серед яких вчений виділяв: декрети, які регулюють грошовий обіг і валютну
політику; державний кредит і банківську справу; бюджет і касову справу;
рахівництво і фінансовий контроль; державні податкові та неподаткові
доходи; місцеві фінанси; питання організації Народного комісаріату
фінансів; постанови щодо Державного банку; постанови щодо Держстраху та
інші. Такий матеріал підлягає, на його думку, обробці наукою фінансового
права, саме як юридичною дисципліною. «Визнання фінансового закону
керівною, нормуючою силою, – писав вчений, – має вирішальне значення для
побудови науки фінансового права, як юридичної дисципліни: тільки з того
моменту, як норма закону пов’язує у фінансовій сфері адміністрацію, можна
говорити про адміністративно-фінансове розпорядження, як про особливий
вид юридичних актів (як про юридичний акт публічно-фінансового права), і
про фінансове відношення між державою і громадянами, як про особливий
рід публічно-правових відносин, – публічно-фінансових. Тільки з цього
моменту можна вивчати і систематизувати ці розпорядження і ці відносини, –
словом, будувати фінансове право, як юридичну дисципліну» [288, с. 11].
Вибудовуючи структуру науки фінансового права, як юридичної
дисципліни, М.Д. Загряцков, визначав такі її складові частини: а) питання
конституційного права (бюджет, частково – податкове право); б) проблеми
адміністративного права – сфера фінансового управління; в) питання
кримінального права – боротьба з неплатниками податків; г) проблеми
цивільного права (наприклад, питання грошового обігу та кредиту). При
цьому, вчений наголошував, що всі ці питання фінансове право розглядає і
вирішує зі своєї особливої, фінансової, точки зору, з точки зору «найбільш
правильного, найбільш вигідного і безболісного переходу в розпорядження
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держави необхідної їй частини національного доходу і найбільш правильного
її витрачання» [288, с. 12].
В основу власної концепції науки адміністративно-фінансового права
М.Д. Загряцков ставив вчення про фінансовий закон і особливо про
адміністративно-фінансове розпорядження, яке «перетворює абстрактну
норму закону в реальну дійсність». На основі такого вчення, ним були
сформульовані основні завдання науки фінансового права, а саме: групування фінансових розпоряджень та юридичних відносин, що виникають
між державою і громадянином у фінансовій сфері, в певні типи (інститути);
2) зведення останніх до загальних правових понять (конструкцій).
Відповідно до сформульованих завдань, систему навчального курсу
«Фінансове право» М.Д. Загряцков вибудовував наступним чином: 1)
загальне вчення про джерела права, яке має дати ознаки і принципи для
відбору матеріалу, що підлягає вивченню фінансистом-теоретиком і
застосуванню фінансистом-практиком; 2) розгляд інституту адміністративнофінансового розпорядження, що зберігає свої особливості в самих різних
областях фінансового управління; 3) розгляд типів правових відносин, що
виникають у фінансовій сфері між громадянами і державою (фіскальні
повноваження державних органів та обов’язки і права громадян); 4) розгляд
формальних гарантій їхньої правової стійкості, – гарантії закономірності
фінансового управління (інститут скарги і фінансовий контроль) [288, с. 12].
Вчений вважав, що всяка наука є узагальненням і виражається в ряді
логічних побудов (висновків), пов’язаних один з одним, але, разом з тим,
кожна наука приходить до цих узагальнень особливим, властивим тільки їй,
методом. Наука фінансового права, в свою чергу, як юридична дисципліна,
узагальнює діючі фінансові закони і відкриває приховані в них норми. У
цьому процесі узагальнення вона пов’язана особливістю того законодавчого
матеріалу, з яким їй доводиться оперувати. Тому наука фінансового права
намагається узагальнити приписи, – накази і заборони, які містяться у
фінансовому законодавстві і звести ці приписи і накази до загальних
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принципів так, щоб у кожному окремому випадку можна було знайти
відповідну вказівку закону, якби навіть прямо і безпосередньо воно не було
виражено законодавчою нормою. Таким чином, підсумовує М.Д. Загряцков,
фінансове право, як будь-яка юридична наука, є наука про правила, яка
вивчає норми, що підлягають обов’язковому виконанню, і яка прагне
осягнути їх внутрішній зміст, встановити між ними логічний зв’язок і
побудувати єдину логічну струнку систему. Тому методом, яким вона
опрацьовує матерію, що підлягає її вивченню, є тлумачення, тобто з’ясування
букви і цілі фінансового закону, аналіз і вивчення виникаючих на його основі
фінансових розпоряджень і правовідносин.
Важливим у теоретичному плані є обґрунтування М.Д. Загряцковим
положення, що науці фінансового права властиві загальні принципи та види
юридичного тлумачення, такі як граматичне, логічне, обмежувальне,
поширювальне, тлумачення за аналогією і т.д. На основі цього, він вказує на
загальні принципи тлумачення, якими варто керуватися при дослідженні
фінансово-правових інститутів: 1) обхід закону не допускається. Закон можна
тлумачити не тільки за його буквою, але і за метою, у всякому разі, сенс
закону повинен бути збережений; 2) закон може бути скасований тільки
законом; 3) якщо новий закон суперечить старому в самому принципі, то
скасовуються всі норми цього старого закону; 4) якщо закони відносяться
тільки до деталей, то скасовуються тільки деталі, абсолютно неузгоджені з
новим законом; 5) спеціальні закони не скасовуються загальними законами;
спеціальні закони не допускають поширеного тлумачення. М.Д. Загряцков
стверджував, що такі правила мають значення не тільки для теоретичного
вивчення фінансового законодавства, а й для його практичного застосування.
Разом з тим застосування юридичного методу у фінансовому праві має свої
особливості, які пояснюються особливістю матеріалу (джерел фінансового
права), що підлягає обробці юристом, і тим фактом, що фінансове
законодавство тісно пов’язане із соціальною дійсністю [288, с. 11].
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У 20-х – 30-х роках ХХ ст. процес зародження радянської фінансовоправової науки супроводжувався, за виразом В.В. Бесчеревних, процесом
конструювання фінансового права як навчальної дисципліни [91, с. 24].
Характеризуючи викладання навчальної дисципліни фінансового права на
протязі

1917-1930

навчальних

років

в

Московському

державному

університеті, а також ряду інших навчальних дисциплін, які прямо чи
опосередковано розкривали зміст фінансового права, дослідники радянського
періоду та сучасні вчені одностайні в тому, що у цей час вітчизняна
фінансово-правова

наука

переживала

один

із

самих

складних

та

неоднозначних періодів власного становлення [307, с. 4]. Надмірна
ідеологізація

навчального

процесу,

існуючі

теоретичні

крайнощі

у

трактуванні науки фінансового права як складової невід’ємної частини або
фінансової науки у складі марксистської політичної економії, або у складі
радянського державного чи адміністративного права, фактично нівелювали її
статус як відокремленої галузі правових знань, зумовили вибіркове та
тенденційне викладення фінансово-правового матеріалу у відповідних
навчальних курсах.
Зокрема, як відзначав В.В. Бесчеревних, у 1917 – 1918 навчальному
році на юридичному факультеті Московського державного університету
фактично ще зберігався дореволюційний порядок викладання юридичних
дисциплін, в тому числі – і фінансового права, що було наслідком, в першу
чергу, переважання старої професури та студентства з так званих
«нетрудових верств». Однак Постановою Народного комісаріату освіти
РРФСР від 23 грудня 1918 юридичні факультети російських університетів
були скасовані «зважаючи досконалої застарілості навчальних планів ...
повної невідповідності цих планів вимогам наукової методології» [91, с. 25].
Відповідно до Постанови Народного комісаріату освіти РРФСР від 3
березня 1919 в Московському державному університеті 12 травня 1919 було
відкрито факультет суспільних наук, що складається з трьох відділень:
політико-юридичного; економічного; історичного. При цьому, політико-
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юридичне відділення факультету суспільних наук в 1921 р було перетворено
в правове відділення з судовим і адміністративним циклами. У складі
економічного відділення функціонував фінансово-адміністративний цикл
[334, с. 292].
Згідно з даними В.В. Безчеревних, з 1919 – 1920 по 1923 – 1924
навчальні роки фінансове право на правовому відділенні не викладалось. У
цей період читалися лекції і велися семінарські заняття з навчальної
дисципліни «Науки про фінанси». Кафедра під таким найменуванням була
структурним підрозділом економічного відділення. Фінансове право слухали
лише студенти 2-го курсу економічного відділення. Для фінансовоадміністративного циклу цього відділення читався також ряд спецкурсів у
рамках науки фінансового права та науки про фінанси, а саме: «Місцеві
фінанси», який викладав професор П.П. Гензель; «Фінанси іноземних
держав» – професор В.В. Лазовский; «Податкова політика» – професор
М.М. Любимов; «Бюджет, бюджетне право і бюджетна політика» – професор
О.О. Нікітський та інші. І лише з 1924 - 1925 навчального року, почалося
читання лекцій з фінансового права на 2-му курсі правового відділення. Для
переходу з II курсу на III курс слухачі правового відділення, окрім інших
предметів, повинні були прослухати лекції та скласти іспит по одному з
трьох (за вибором) предметів: з державного права капіталістичного
суспільства, адміністративного права, або фінансового права [91, с. 26].
Постановою РНК РРФСР від 9 липня 1924 факультет суспільних наук
був реорганізований у факультет радянського права, який також складався з
кількох

відділень

господарсько-правове

(циклів):

судове

(пізніше

(економічно-правове);

судово-прокурорське);

державно-адміністративний

(пізніше відділення радянського будівництва); міжнародне. З 1925 – 1926
навчального року та по 1929 - 1930 навчальний рік фінансове право читалося
на 2-му курсі по дві години на тиждень для всіх відділень, крім
міжнародного. При цьому на міжнародному відділенні фінансове право
викладалося або на старших курсах (3 - 4), або не читалося взагалі [307, с. 5].
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На державно-адміністративному відділенні Московського державного
університету в ці роки, крім фінансового права, читався курс лекцій по
бюджетному праву (3-й – 4-й курси), а також проводилися заняття з
дисципліни «Місцеве господарство і бюджет». В 1929 – 1930 навчальному
році ця дисципліна стала називатися «Місцеві фінанси». На господарськоправовому відділенні велися тільки семінарські заняття з фінансового права
на 3-ому курсі, а також читався спецкурс, і проводились семінари з теми
«Грошовий обіг і кредит». У навчальному плані факультету радянського
вдачі на 1930 - 1931 навчальний рік фінансове право було відсутнє. І лише на
відділенні

радянського

будівництва

читався

спецкурс

«Вчення

про

державний бюджет і місцеві фінанси» [91, с. 26].
Можна стверджувати, що саме Московський державний університет на
довгий час залишався єдиним центром викладання фінансово-правових
навчальних дисциплін, однак і в стінах даного навчального закладу наука
фінансового права знаходилась у жевріючому стані. В інших вищих
навчальних закладах радянської держави курс фінансового права не
викладався, а фінансово-правова проблематика розкривалась переважно у
рамках економічної науки про державні фінанси. Окремі аспекти правового
регулювання фінансових правовідносин розкривались у рамках навчального
курсу адміністративного права або державного права.
З кінця 20-х та особливо на початку 30-х років ХХ ст. у всіх галузях
правової науки почав вкорінюватися догматизм, пов’язаний з утвердженням
марксистсько-ленінської ідеології. Зовнішніми проявами його утвердження,
за

словами

H.A.

Богданової,

стали

формальне

функціонування

демократичних інститутів, правовий нігілізм і відступ від принципу
соціалістичної законності, витіснення плюралізму проголошенням єдино
вірних постулатів, далеко не завжди зорієнтованих на реальний стан справ
[98, с. 14].
Говорячи про цей період розвитку радянської держави, К.С. Бєльський
зауважив: «в кінці 20-х – початку 30-х рр. під видом посилення ідеологічної
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боротьби ... почався процес активного втручання партійного апарату у різні
сфери наукового знання. По всій країні почалося придушення науки, яке
виражалося в цькуванні у пресі незалежних вчених, в закритті науководослідних інститутів і журналів, в прямих репресіях. Для науки фінансового
права ці гоніння мали трагічні наслідки» [85, с. 54]. Таке нігілістичне
ставлення до права призвело до применшення ролі юридичної науки взагалі і
науки фінансового права зокрема, а потім до повної її заборони, що
відбилося як на теоретичних дослідженнях фінансово-правових проблем, так
і на викладанні фінансового права в юридичних вузах, яке було виключено з
навчальної програми вищих навчальних закладів.

4.3. Радянська наука фінансового права у 40-ві – 80-ті роки ХХ ст.
Визначення на загальнодержавному рівні необхідності теоретичної
розробки питань про поняття, предмет та систему радянського права, які
визнавались ключовими для існування соціалістичної науки [181, с. 6], стало
головним імпульсом у становленні вітчизняної науки фінансового права.
Поворотними у такому процесі стали 40-ві роки ХХ ст., які ознаменували
собою появу якісно відмінного етапу розвитку даної галузі правових знань.
Формування нових підходів до розуміння змісту науки фінансового
права,

її

предмету

та

завдань

вироблялось

у

єдиному

горнилі

загальнотеоретичної дискусії про предмет та систему соціалістичного права,
яка мала місце у радянських наукових колах у період 30-х – 40-х років ХХ ст.
Саме у рамках даної теоретичної дискусії, яка, за виразом О.А. Ялбулганова
та

М.В.

Павлюченка,

ознаменувала

становлення

концепції

системи

радянського права та виділення у її структурі самостійних галузей [525, с.
463], намітилось два основних напрямки щодо виділення сутнісних критеріїв
побудови

системи

радянського

першого

наукового

підходу,

соціалістичного
серед

яких

права.

окремо

Представники
слід

виділити

М.О. Аржанова, А.Я. Вишинського, С.С. Студенікіна, виходили з того, що
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радянське

соціалістичне

право

в

цілому,

маючи

предметом

свого

регулятивного впливу суспільні відносини, які виникають, змінюються і
припиняються під впливом правових норм практично у всіх сферах життя
суспільства і держави, диференціюється на окремі галузі права відповідно до
певного кола цих суспільних відносин [51, с. 29; 181, с. 9; 682, с. 103]. На
противагу їм, представники другого підходу, такі як С.М. Братусь, Я.Ф.
Миколенко стверджували, що поділ галузей радянського права слід
здійснювати відповідно до критеріїв методу або форми правового
регулювання [111; 457].
Головним результатом даної дискусії стало концептуальне положення,
що основою побудови системи радянського соціалістичного права та
одночасно критерієм класифікації його галузей, є предмет правового
регулювання, – певна група суспільних відносин, яка регулюється правовими
нормами, які є складовими відповідної галузі права [52, с. 27]. Означене
положення, що було вироблене радянською теоретико-правовою наукою,
стало

висхідним

для

розвитку

науки

фінансового

права,

служило

методологічною основою розробки та формування її понятійно-категорійного
апарату.
Особлива заслуга у розробці теорії науки фінансового права як
самостійної галузі правових знань належить видатному вченому та
радянському державному діячу, доктору юридичних наук, професору Юхиму
Абрамовичу Ровінському. Категорично не сприймаючи побутуюче у
радянській правовій та фінансово-економічній літературі нігілістичне
ставлення до фінансового права як самостійної правової галузі, Ю.А.
Ровінський

вперше

в

історії

вітчизняної

фінансово-правової

науки

комплексно дослідив проблему предмету та системи фінансового права, як
сукупності однорідних правових норм, що регулюють специфічну сферу
суспільних відносин, детально розкривши, при цьому, зміст і правову
природу фінансових правовідносин. Даним питанням була присвячена
об’ємна стаття вченого «Предмет радянського фінансового права» [604], яка
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визначила вектори його подальших теоретичних досліджень та стала
незмінним методологічним орієнтиром для декількох поколінь вчених –
представників вітчизняної фінансово-правової науки. Зміст даної статті у
повному

обсязі

систематизованих

був

також

підручників

відображений
з

у

радянського

одному

з

перших

фінансового

права,

опублікованого у 1940 році за загальною редакцією М.А. Гурвіча [754].
Відстоюючи необхідність існування фінансового права як самостійної
галузі права, Ю.А. Ровінський відзначав, що саме воно, незважаючи на
нігілістичне ставлення до нього, протягом перших десятиліть існування
радянської держави об’єктивно сприяло здійсненню завдань, «які стояли
перед нею в галузі зміцнення радянської влади, посилення обороноздатності
країни, розвитку продуктивних сил і культурного будівництва» [604, с. 30].
Важливий вплив на дискусію про необхідність існування фінансового
права, на думку вченого, мало теоретичне положення про його особливу
роль, яку воно відігравало у механізмі реалізації радянською державою її
основних функцій (оборона країни, господарсько-організаційна і культурновиховна функції, функція охорони соціалістичної власності і т.д.). Це
положення послужило важливим теоретичним імпульсом для формування
фінансового права як самостійної галузі радянської юридичної науки. Іншою
причиною, що спонукала активізацію теоретичних досліджень в галузі
фінансового права, Ю.А. Ровінський називав існуючу потребу у критичному
аналізі існуючих норм законодавства, якими регулювалася фінансова
діяльність «соціалістичної держави робітників і селян», на предмет їх
відповідності положенням Конституції СРСР 1936 року [412, с.87].
Виходячи з цього, вчений пояснював необхідність детальної розробки
саме юридичної складової предмету науки фінансового права, вважаючи, що
вітчизняні дореволюційні «буржуазні» науковці – фінансисти та правознавці
– були просто не в змозі пізнати сферу регулювання діючого позитивного
фінансового права. На його думку, ця обставина було пов’язана з тим, що
«буржуазна

наука

свідомо

використовувала

буржуазну

методологію,
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створюючи всілякі юридичні «надкласові» конструкції у сфері державних
фінансів». До них Ю.А. Ровінський відносив, наприклад, загальні принципи
«рівності» та «справедливості», націлені на доведення «прогресивного
значення фінансово-правових відносин в епоху капіталізму». На думку
автора, названі принципи штучно підводились під характеристику даних
відносин, ігноруючи при цьому класовий характер фінансового права [604, с.
38]. Ще більш категорично Ю.А. Ровінський висловлювався щодо вчених –
представників

радянської

фінансової

науки,

які

заперечували

ідею

самостійного значення фінансового права як окремої галузі права та
існування відповідної юридичної науки. Таких вчених він називав не інакше,
як «шкідниками на правовому фронті щодо радянського фінансового права»
[604, с. 3].
На схожих з Ю.А. Ровінським позиціях у трактуванні предмету науки
фінансового права стояла видатний радянський вчений-правознавець, доктор
юридичних наук, професор Раїса Осипівна Халфіна. Характеризуючи
розвиток фінансово-правової думки у Російській імперії та порівнюючи його
з ситуацією в сучасних їй капіталістичних країнах, вона стверджувала, що
найбільшою проблемою «буржуазної» науки фінансового права є підміна
правового

аналізу

фінансових

відносин

їх

техніко-економічною

характеристикою. У результаті цього, фінансове право не розглядалося в
якості самостійної галузі права – воно або включалося в державне чи
адміністративне право, в наслідок чого абсолютно зникала специфіка
фінансово-правових відносин, або розглядалося як допоміжна дисципліна
економічної науки про фінанси.
З огляду на це, Р.О. Халфіна зробила висновок, що формування
радянської фінансово-правової науки і місце, зайняте нею в системі науки
радянського соціалістичного права, прямо пов’язані виключно з генезисом
фінансового права як галузі соціалістичного права, яка, регулюючи
фінансову діяльність радянської держави, була «частиною радянського
державного права і радянського адміністративного права, що виділилася в
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самостійну галузь у зв’язку зі специфікою об’єкта правового регулювання і
його суспільним значенням» [764, с. 194-195].
Такий підхід до історії становлення науки фінансового права
абсолютно відкидав багатий теоретичний спадок, набутий в результаті
фундаментальних наукових досліджень вітчизняних вчених ХVIII – початку
ХХ ст., які, за твердженням

Р.О. Халфіної, «…взагалі не здійснювали

теоретичної розробки фінансово-правових питань, а лише переслідували
мету замаскувати експлуататорську сутність буржуазного фінансового
права» [764, с. 188]. Іншим негативним аспектом такого підходу до
розуміння фінансово-правової науки було те, що у його рамках фінансове
право та наука, що його вивчає, трактувались як виключно похідні,
позбавлені самостійного значення утворення, розвиток яких зумовлений
загальним розвитком державного чи адміністративного права та зміною їх
загальносуспільного значення.
З підходом Р.О. Халфіної до розуміння фінансового права як галузі
права, науки та навчальної дисципліни не погоджувався Ю.А. Ровінський.
Досліджуючи зміст поняття предмету фінансового права шляхом розкриття
сутності державних фінансів як кола суспільних відносин, що регулюються
фінансово-правовими нормами, вчений стверджував, що державні фінанси
являють собою процес планової акумуляції і планового розподілу грошових
коштів, що здійснюється за допомогою фінансової системи соціалістичної
держави. Як вірно відзначили М.В. Павлюченко та О.А. Ялбулганов, шляхом
введення у поняття «державні фінанси» відмінних рис певної сукупності
суспільних відносин, що становлять процес діяльності держави з планової
акумуляції і планового розподілу грошових коштів, Ю.А. Ровінський
встановив стрижневий критерій, на основі якого юридичні норми складають
радянське фінансове право як самостійну галузь соціалістичного права [525,
с. 465]. Таким критерієм віднесення тієї чи іншої юридичної норми до
фінансового права служить, на його думку, принцип встановлення державою
кола або сукупності таких юридичних норм, які забезпечують здійснення
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процесу планової акумуляції і планового розподілу грошових коштів за
допомогою фінансової системи соціалістичної держави [604, с. 42].
На основі визначеного поняття предмету фінансового права та
сформульованих

його

завдань,

Ю.А.

Ровінський

надав

визначення

фінансового права як окремої самостійної галузі. Згідно до нього, фінансове
право СРСР – це сукупність юридичних норм регулювання відносин у галузі
державних фінансів, є самостійною галуззю права, яка покликана регулювати
діяльність соціалістичної держави в області планової акумуляції і планового
розподілу

державних

коштів

у

цілях

забезпечення

будівництва

комуністичного суспільства [604, с. 42].
Даного визначення Ю.А. Ровінський притримувався і у подальших
своїх наукових працях [610, с. 4; 603, с. 62, 64; 598, с. 6; 605, с. 75]. Воно
відігравало висхідний, основоположний характер при здійсненні фінансовоправових досліджень його наступниками та послідовниками у радянській
фінансово-правовій літературі [410, с. 133]. Також дане визначення знайшло
підтримку і в загальній теорії держави і права. Зокрема, видатний вчений,
теоретик і філософ права, член-кореспондент Академії Наук СРСР М.О.
Аржанов відзначав: «автор переконливо і конкретно показує і доводить, що
підставою для існування радянського фінансового права як особливої галузі
радянського соціалістичного права є наявність відповідної групи суспільних
відносин, пов’язаних з діяльністю соціалістичної держави у сфері акумуляції
і планового розподілу державних коштів» [52, с. 13].
Запропоноване визначення фінансового права Ю.А. Ровінського було
включене, з певним доповненням, у підручник фінансового права для
юридичних вузів 1940 року. Згідно з ним: «Радянське фінансове право являє
собою сукупність юридичних норм, регулюючих планове збирання і розподіл
державою

грошових

ресурсів

з

метою

забезпечення

побудови

комуністичного суспільства» [754, с. 3]. Як бачимо, визначення за своїм
основним змістом також опиралось на характеристику саме предмету
правового регулювання. Водночас, як випливає з нього, відносини у сфері
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акумуляції та розподілу державою грошових ресурсів здійснюються за
допомогою спеціально призначеної для цієї мети системи органів, яка
названа фінансовою системою.
Таке трактування радянського фінансового права як самостійної галузі
соціалістичного права в подальших теоретичних дослідженнях було
поставлене під сумнів. Зокрема Р.О. Халфіна висловила заперечення проти
обмеження, введеного додатковим критерієм – вказівки на групу спеціальної
системи органів держави, що здійснюють діяльність у колі відносин, які
складаються у сфері акумуляції та розподілу грошових ресурсів, виділених за
ознакою предмета правового регулювання, тобто за їх матеріальним змістом.
Наявність даного обмежувального критерію у визначенні радянського
фінансового права, з її точки зору, «вириває з комплексу відносин,
об’єднаних спільністю змісту, яка зумовлює і відому спільність в методі їх
регулювання, групу відносин за більш вузькою приватною ознакою» [764, с.
192]. При існуванні такого формулювання, на думку вченої, з юридичних
норм, що складають галузь радянського фінансового права, випадають
норми, які характеризують компетенцію органів влади та органів державного
управління (крім органів єдиної фінансової системи) у сфері фінансів. Тому,
Р.О. Халфіна запропонувала відмовитися від наявного у визначенні
Ю.А. Ровінського

поняття

фінансового

права

додаткового

критерію

обмеження сфери його діяльності з акумуляції і витрачання коштів, яка
здійснюється державою виключно через органи єдиної фінансової системи.
На її думку, до галузі фінансового права повинні належати всі юридичні
норми, що регулюють фінансову діяльність радянської держави, незалежно
від того, які конкретно органи цю діяльність здійснюють [764, с. 193].
Сформульоване Ю.А. Ровінським визначення предмету фінансового
права, було піддане детальному критичному аналізу його однофамільцем,
видатним радянським вченим економістом та фінансистом, директором
Московського фінансового інституту та Науково-дослідного інституту
Народного

комісаріату

Фінансів

СРСР

Миколою

Миколайовичем
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Ровінським. Так, у своїй статті «Про фінансове право» він розвинув
запропоновану Ю.А. Ровінським думку і висунув твердження, згідно з яким
загальним критерієм для

віднесення

окремих

юридичних

норм до

фінансового права є «їх безпосередній зв’язок з регулюванням відносин, що
виникають в процесі акумуляції державою необхідних для здійснення її
функцій грошових ресурсів і планового розподілу і використання цих
ресурсів» [616, с. 69-70].
Однак, в опублікованому у тому ж 1946 році підручнику з фінансового
права, М.М. Ровінський відходить від даної позиції запропонувавши
наступне визначення: «Радянське фінансове право є сукупністю юридичних
норм, що регулюють відносини в галузі бюджету, податків, державного
кредиту та ощадної справи, державного страхування, державного соціального
страхування, короткострокового кредиту і розрахунків, організації грошової
системи, регулювання грошового обігу та фінансового контролю» [753, с.
14]. Щоправда, відносини у сфері акумуляції державою грошових ресурсів, їх
планового розподілу і використання він і надалі вважав предметом
фінансово-правового

регулювання.

Характеризуючи

предмет

галузі

фінансового права, вчений відмежовував цю галузь від суміжних галузей:
державного права, адміністративного права, цивільного права, так само як від
фінансової науки. При цьому, М.М. Ровінський виступав за тісний зв’язок
фінансового права з фінансовою наукою, стверджуючи, що правильний
аналіз правових відносин неможливий у відриві від їх економічних основ, на
базі яких вони виникають. Тому наука фінансового права при аналізі
фінансово-правових відносин широко залучає для виявлення їх економічних
основ положення і висновки, розроблені фінансовою наукою [753, с. 17].
Із сформульованим М.М. Ровінським визначенням фінансового права
категорично не погодилась Р.О. Халфіна, вважаючи що беззастережне
включення всіх відносин у зазначених вище областях у сферу фінансового
права є грубим порушенням основ загальноприйнятої системи радянського
соціалістичного права. «Вказане визначення, – продовжувала вчена, – не
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містить ані істотних ознак явища, яке відрізняє його від подібних, але не
однорідних явищ, ані загальних ознак, які об’єднують всі види даного явища.
Замість цього, в ньому наводиться далеко не повний і не точний перелік
окремих видів фінансової діяльності держави, який, природно, не може
замінити визначення предмета фінансового права як галузі права» [764, с. 69189]. Недоліком такого визначення на думку дослідниці було також те, що у
ньому не згадані державні витрати, які становлять один з найважливіших
розділів фінансового права, не зазначені мита і збори. У той же час автори
підручника на чолі з М.М. Ровінським, продовжує P.O. Халфіна, без всяких
застережень зараховують до фінансового права відносини, що виникають у
сфері ощадної справи, державного страхування, державного соціального
страхування, короткострокового кредиту і розрахунків. Однак відносини між
страховими органами і страхувальниками, між ощадними касами і
вкладниками, кредитно-розрахункові відносини соціалістичних організацій, в
основному, відносяться до галузі цивільного права, а відносини з державного
соціального страхування – до галузі трудового права. До фінансового права,
як вважала вчена, може бути віднесена лише деяка частина цих відносин, що
виділятимуться за спеціальним ознакою (сутнісним критерієм) – предмету
правового регулювання [764, с. 190].
На

противагу

вказаному,

Р.О.

Халфіна

запропонувала

власне

визначення поняття фінансового права, а саме: «… це галузь радянського
соціалістичного права, яка регулює відносини, що виникають у процесі
планової акумуляції та розподілу грошових коштів державою з метою
створення матеріальних умов для виконання її основних функцій,
спрямованих на побудову комунізму» [764, с. 194]. Як помітно, дане
визначення Р.О. Халфіної схоже за своїм змістом до визначення фінансового
права, сформульованого Ю.А. Ровінським, оскільки його сутнісною основою
є характеристика предмету фінансово-правового регулювання. Однак,
надаючи власне визначення, Р.О. Халфіна вперше акцентувала увагу на його
меті як ключовій характеристиці, а саме: створення матеріальних умов для
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виконання основних функцій держави. Такий акцент вигідно виділяв вказане
визначення на фоні попередніх і мав безумовно прогресивний характер.
Сформулювавши предмет та окресливши систему фінансового права,
Ю.А. Ровінський визначив також основні завдання науки фінансового права,
означив подальші пріоритети її розвитку. Зокрема ключове завдання
вітчизняної фінансово-правової науки вчений вбачав у наданні обґрунтованої
оцінки, з точки зору співвідношення теорії та практики, сформованого
радянського фінансового законодавства, здатності фінансового права
відповідати об’єктивним вимогам дійсності і тим «відносинам, які склались у
сфері державних фінансів СРСР під впливом перемоги соціалізму і корінних
змін, що відбулися у зв’язку з цим в економічній і класовій структурі
радянського суспільства» [604, с. 29]. Не дивлячись на властивий даному
твердженню заідеологізований відтінок, все ж не можна не відзначити його
глибоке теоретичне та методологічне значення.
Ю.А. Ровінський

наголошував,

що

лише

за

допомогою

науки

фінансового права можна було забезпечити належний рівень професіоналізму
і компетентності кадрового складу, що розрісся за роки існування радянської
влади та фінансово-кредитного апарату, співробітники якого були покликані
здійснювати на практиці фінансову політику «... партії та уряду, перебуваючи
при цьому у постійних відносинах і зв’язках із усіма галузями народного
господарства, державними установами, підприємствами та організаціями
соціалістичного господарства, громадянами СРСР» [604, с. 30].
Слід

погодитися

з

припущенням

М.В. Павлюченка

та

О.А. Ялбулганова, що сформульоване Ю.А. Ровінським завдання науки
радянського фінансового права було продиктовано об’єктивними потребами,
оскільки багато працівників радянського фінансово-кредитного апарату,
зіштовхуючись на практиці з необхідністю застосування фінансово-правових
норм, виявляли недостатню юридичну підготовленість, а часом і просто
юридичну неграмотність [525, с. 466]. Такий стан речей вважався вченим
неприпустимим,

оскільки

перешкоджав

«повному

впровадженню
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соціалістичної законності» у цій сфері відносин [604, с. 30]. У зв’язку з цим,
Ю.А. Ровінський означив перед наукою фінансового права ряд першочергових
проблем, пов’язаних, перш за все, з необхідністю теоретичної розробки
«марксистсько-ленінського визначення предмета науки фінансового права
СРСР», а також з вирішенням питань про предмет, систему, джерела
фінансового права СРСР, його місця серед інших галузей права.
Саме колу означених проблем була присвячена докторська дисертація
Ю.А. Ровінського «Основні питання теорії радянського фінансового права»,
текст якої був опублікований у вигляді монографії [603]. У ній вчений
здійснив теоретичну розробку наукової категорії фінансової діяльності
радянської держави – категорії, яка стала системоутворюючою для
вітчизняної науки фінансового права. Також у роботі акцентувано увагу на
визначенні предмета і системи фінансового права як самостійної галузі права
та правової науки. У даній монографії вперше в історії вітчизняної
фінансово-правової науки окремим предметом наукового дослідження
виступили фінансово-правові норми: їх поняття, структура, види та
особливості їх регуляторного впливу на фінансові правовідносини. Вченим
детально розкрито поняття, види та зміст фінансових правовідносин,
досліджено

зміст поняття

«суб’єкт фінансового права», розроблено

класифікацію та охарактеризовані види суб’єктів фінансових правовідносин,
розглянуто питання фінансового контролю радянської держави. Таким
чином, Ю.А. Ровінський фактично започаткував теоретичну розробку
загальної частини фінансового права як науки та навчальної дисципліни.
Розкриваючи у даній монографії зміст фінансового права як галузі
права, автор досліджував його на основі характеристики соціалістичного
економічного ладу, невід’ємним елементом якого вважав існування товарногрошових відносин. Саме наявність останніх, на думку Ю.А. Ровінського,
визначає роль держави в організації фінансової діяльності на певних
правових началах та у забезпеченні ефективного правового регулювання
фінансово-правових відносин. Вчений вважав, що предметом фінансового
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права є не сама фінансова діяльність, а ті відносини, що виникають у процесі
її реалізації. Ці відносини він називав однією з форм економічних відносин,
які, будучи врегульованими нормами права, перетворюються, власне, у
правові відносини [603, с. 59-61].
У своїх наступних наукових працях Ю.А. Ровінський вважав за
необхідне розширити коло проблем, що належать до загальної частини науки
фінансового права. Серед них, вчений акцентував особливу увагу на таких
питаннях: - поняття та зміст фінансово-правових важелів в народному
господарстві СРСР; - характеристика фінансових відносин, як найважливішої
ланки господарського механізму; - фінансова правосуб’єктність об’єднань,
підприємств і господарських організацій; - виробниче об’єднання як суб’єкт
радянського

фінансового

права;

-

порядок

кредитування

підрядних

організацій, пов’язаний із впровадженням розрахунків між замовниками та
підрядниками

щодо

експлуатацію

об’єктів

повністю
та

завершеного

комплексів;

-

будівництва

і

фінансово-правові

здачі

в

аспекти

удосконалення перспективних і річних фінансових планів; - методологічні
основи вироблення фінансових норм і нормативів і проблеми співвідношення
юридичних і технічних норм у фінансовому праві; - фінансово-кредитні
заохочення і санкції; - правоохоронна роль фінансового контролю «в умовах
зрілого соціалізму» [595, с. 251-253].
Потреба у дослідженні проблематики фінансових відносин, як
найважливішої ланки господарського механізму була зумовлена, на думку
Ю.А.

Ровінського,

об’єктивною

необхідністю

більш

активно

використовувати фінансово-кредитні важелі у підвищенні рівня управління
та господарювання, вдосконаленні правових форм їх впливу на весь
планомірний процес формування, раціонального розподілу та ефективного
використання грошових фондів в соціалістичному суспільстві. У свою чергу,
проблема

фінансової

правосуб’єктності

об’єднань,

підприємств

і

господарських організацій здавалась вченому актуальною у зв’язку з тим, що
дана правосуб’єктність виникла в силу розвитку їх господарської та
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фінансової діяльності як наслідок зміцнення господарського розрахунку і
розвитку господарської самостійності. Наявність даної проблеми Ю.А.
Ровінський зумовлював також тим, що в соціалістичному господарстві стало
загальновизнаним

існування

фінансової

діяльності

та

фінансових

правовідносин, що виникають, змінюються і припиняються у процесі її
реалізації, при безпосередньому впливі норм радянського фінансового права.
Детально розробляючи проблеми загальної частини науки фінансового
права, Ю.А. Ровінський вказував також на необхідності більш глибокого
дослідження сутності і значення окремих інститутів, що утворюють її
особливу частину, серед яких він особливо акцентував увагу на наступних
питаннях: - необхідності розробки теорії радянського бюджетного права, у
зв’язку з назрілою потребою вдосконалення бюджетного законодавства СРСР,
союзних і автономних республік; - теоретичного забезпечення вдосконалення
правового регулювання державних доходів і витрат; - проблемі управління
фінансовою діяльністю бюджетних установ бюджетних прав місцевих рад; проблемі управління та фінансування виробничо-територіальних комплексів, а
також цільових комплексних програм; - здійснення порівняльно-правового
аналізу та узагальнення досвіду, накопиченого в країнах – членах Ради
Економічної Взаємодопомоги, вивчення нових форм, прямих зв’язків між
міністерствами, об’єднаннями, підприємствами; - виявлення особливостей
міждержавних валютно-фінансових відносин країн - членів Ради Економічної
Взаємодопомоги; - обґрунтування існування міжнародного фінансового права
[597, с. 71; 598, с. 31].
До фінансово-правових інститутів, які входять у особливу частину
фінансового права, Ю.А. Ровінський, відносив сукупності юридичних норм,
предметом регулювання яких були: надходження до бюджету обов’язкових
платежів державних підприємств і організацій; податкове право; державні
позики і ощадна справа; державне страхування; державні витрати і бюджетне
фінансування; основи кредитування і розрахунків; грошова система і
планування грошового обігу в СРСР [606, с. 27].
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Вчений обґрунтував практичну необхідність введення в науковий обіг
фінансово-правової науки категорії «підгалузь фінансового права». У зв’язку
з цим, він виділив у структурі особливої частини чотири найбільш великих
правових утворення, які назвав «підгалузями фінансового права», що
включали в себе правові інститути. Дані інститути, у свою чергу, складались
з якісно однорідних груп юридичних норм, що мали свій вузький предмет
правового регулювання. В цілому, особлива частина науки фінансового права
у баченні Ю.А. Ровінського мала таку структуру: бюджетне право – підгалузь
фінансового права, що включає в себе інститути: 1) бюджетного устрою
СРСР, 2) бюджетно-матеріального права, 3) бюджетно-процесуального
права. Друга підгалузь фінансового права – правове регулювання державних
доходів, до якої входять такі інститути: 1) обов’язкові платежі державних
підприємств, об’єднань і галузей народного господарства, 2) податкове
право, 3) неподаткові доходи. Третя підгалузь фінансового права – правове
регулювання державних видатків, яка складається з інститутів: 1) правового
режиму фінансування народного господарства, 2) правового режиму
кошторисно-бюджетного фінансування; кредитно-грошова система СРСР.
Четверта підгалузь, об’єднувала інститути: 1) регулювання відносин в
області кредиту; 2) фінансування капітальних вкладень; 3) регулювання
відносин у сфері розрахунків; 4) регулювання грошового обігу; 5) державної
валютної монополії. Вчений окремо виділяв фінансово-правові інститути, які
виносив за межі підгалузевої системи, а саме: державний кредит; державне
майнове і особисте страхування [608, с. 27-28].
Особливо актуальною, на думку Ю.А. Ровінського, була потреба у
виробленні комплексного теоретичного вчення про суб’єкти фінансового
права: дослідження їх правового статуту у різних сферах фінансової
діяльності задля виявлення шляхів підвищення ефективності повноважень
державних органів у сфері фінансового контролю [595, с. 253].
Саме питання державного фінансового контролю були одними з
центральних у науковій діяльності Миколи Миколайовича Ровінського. Так,
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у власній комплексній науковій праці «Фінансовий контроль в СРСР» [619],
він розглядав даний фінансово-правовий інститут як спеціальну галузь
державного контролю. До вимог фінансової дисципліни вчений відносив
неухильне дотримання законності при виконанні бюджету, кошторисів та
фінансових планів, а саме: 1) дотримання бюджетних прав республік і рад; 2)
точне виконання встановлених законом розмірів та порядку стягнення
податків, зборів та інших платежів до бюджету, а також законодавства і
постанов уряду, що регламентують розміри і порядок виробництва окремих
видів

витрат

(заробітна

позабюджетних

коштів

плата,
лише

відрядження

у випадках

і

та

ін.);

порядку,

3)

утворення

передбачених

законодавством, і витрачання їх за прямим призначенням; 4) дотримання всіх
правил виконання бюджету та оформлення операцій з бюджетними коштами
[619, с. 8].
Не дивлячись на те, що дана праця написана представником
економічної науки і за своїм змістом вона була спрямована насамперед на
розкриття економічної проблематики, їй, разом з тим, властивий формальнодогматичний

метод

наукового

дослідження,

який

проявився

у

скрупульозному аналізі чинного фінансового законодавства радянської
держави. Автор розглядає чинне законодавство про фінансовий контроль з
позицій

аналізу

державного

повноважень

контролю

СРСР,

контролюючих

органів:

Контрольно-Ревізійного

Міністерства
управління

Міністерства фінансів СРСР, внутрішньовідомчого фінансового контролю,
громадського фінансового контролю. При цьому, значне місце у роботі
відводиться питанням організації та загальних методів контрольно-ревізійної
роботи: підготовці та організації ревізій, оформленню результатів та
реалізації результатів ревізій, які автор умовно відносить до загальної
частини (загальних положень) про фінансовий контроль. Особлива частина
фінансового контролю включала, на думку вченого, такі види ревізій: ревізія складання бюджету; - ревізія виконання бюджету; - ревізія бюджетних
установ – головних розпорядників кредитів; - ревізія бюджетних установ –
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розпорядників кредитів третього ступеня; - ревізія промислових підприємств
[619, с. 26]. Фактично у даній праці М.М. Ровінський заклав основи вчення
про фінансовий контроль як самостійний інститут загальної частини
фінансового права, на якому базується і вітчизняна фінансово-правова наука.
М.М. Ровінським зроблено також вагомий внесок у становлення вчення
про бюджетну систему держави. Працюючи за сумісництвом завідувачем
кафедр державного бюджету в Московському фінансово-економічному
інституті (1930-1934 і 1943-1946 рр.), Всесоюзному заочному фінансово-економічному інституті (1934-1947 гг.), Ленінградському фінансово-економічному інституті (1936-1941 гг.) і Казанському фінансово-економічному
інституті (1941-1943 гг.)., вчений на протязі 30-х – 40-х років ХХ ст.
опублікував цілий ряд комплексних наукових праць з бюджетно-правової
проблематики та з питань правового регулювання місцевих фінансів [255;
453; 612; 613; 614; 615; 617; 618; 620; 758;].
Зокрема, розроблений М.М. Ровінським навчальний курс «Державний
бюджет СРСР» згідно з навчальними планами фінансово-економічних
інститутів належав до числа спеціальних, прикладних дисциплін, що
вивчались на фінансових факультетах. Головне завдання даного курсу
вчений вбачав у тому, щоб ознайомити студентів з організацією бюджетної
системи та державних податків і доходів СРСР, а також з методами
планування державних доходів і витрат, обчислення і справляння доходів і
податків, складання і виконання державник) бюджету СРСР [615, с. 3].
Разом з тим, відмінною рисою даного навчального курсу серед іншої
навчальної фінансово-економічної літератури була детальна догматична
розробка М.М. Ровінським чинного радянського фінансового законодавства.
Курс супроводжується практичними заняттями, на яких вирішуються
завдання і вправи не лише з фінансового планування та обчислення
державних податків і доходів, але й питання з проблем щодо складання,
виконання та аналізу бюджетів, з перевірки та аналізу податкових звітів
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підприємств, звітів по виконанню кошторисів, балансів доходів і витрат
бюджетів тощо.
У

навчальному

курсі

«Місцеві

фінанси»,

М.М.

Ровінський

дотримувався методики викладення навчального матеріалу, розробленої у
російській імперській науці фінансового права, використовуючи поряд з
формально-догматичним також історичний та порівняльно-правовий методи
наукового дослідження. Зокрема, вчений розпочинає виклад матеріалу з
дослідження сутності місцевих фінансів «буржуазних» держав, далі
характеризує стан місцевого самоврядування і місцевих фінансів у
дореволюційній Росії. На основі історичного огляду, автор докладно
розкриває сутність місцевих фінансів СРСР, здійснюючи акцент на
загальному огляді видатків місцевих бюджетів. Лише після цього, предметом
вивчення у даному навчальному курсі є питання доходної частини місцевих
бюджетів – доходів від майна і підприємств та відрахування до місцевих
бюджетів від державних податків а також інших державних доходів.
Завершується навчальний курс характеристикою наявних проблем складання
та виконання місцевих бюджетів [453].
Важлива роль у розвитку науки радянського фінансового права
належить Михайлу Івановичу Піскотіну – визначному радянському вченому,
доктору юридичних наук, професору, завідувачу сектором адміністративного
права та теорії державного управління Інституту держави і права АН СРСР,
головному редактору наукового журналу «Радянська держава і право».
М.І. Піскотін цілком заслужено вважається одним з провідних радянських
фахівців у сфері теорії державного управління, адміністративного та
фінансового права. При цьому, науковий та творчий шлях вченого умовно
можна розподілити на два етапи. На першому етапі коло його наукових
інтересів становила фінансово-правова, зокрема – бюджетно-правова
проблематика, що лягла в основу досліджень у рамках кандидатської та
докторської дисертації [551; 554; 558; 560], а також стала предметом ряду
його монографій [552; 553]. Другий етап наукової діяльності вченого
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пов’язаний

з

дослідженням

проблем

державного

управління

та

адміністративного права [555; 556; 557; 559].
У монографії «Радянське бюджетне право (основні проблеми)»,
написаної на основі докторської дисертації, М.І. Піскотін розкрив зміст
понять «бюджет», «бюджетний устрій», «бюджетний процес» та інших.
Визначаючи поняття бюджету, автор відштовхувався від виробленої у
радянській фінансово-правовій науці позиції, згідно з якою бюджет
розглядався як фінансовий план і фінансовий фонд в їх органічній взаємодії.
«Державний бюджет СРСР, – визначав М.І. Піскотін, – це прийнятий
Верховною

Радою

СРСР

основний

фінансовий

план

утворення

і

використання загальнодержавного фонду грошових коштів, необхідних для
виконання завдань і функцій Радянської держави» [558, с. 18].
Будучи одним з перших у вітчизняній фінансово-правовій науці
розробників теорії бюджетного права, М.І. Піскотін звертав особливу увагу
наукової спільноти на значенні ефективного правового регулювання в галузі
бюджету. Охарактеризувавши зміст та сформулювавши визначення предмету
радянського бюджетного права, вчений також дослідив його систему,
виділивши в ній матеріальні та процесуальні норми бюджетного права.
Визначаючи теоретичні основи бюджетного устрою в СРСР, вчений на
основі існуючої зумовленості радянського бюджетного устрою державним
устроєм вказував на необхідність фінансової централізації у державі та
єдності її бюджетної системи. При цьому, М.І. Піскотін наголошував на
існуванні невід’ємного права кожної союзної і автономної республіки на свій
бюджет і на встановлення свого бюджетного устрою та права кожної
адміністративно-територіальної одиниці на власний бюджет, розкривши
зміст даного права та особливості його реалізації [558, с. 39-132].
М.І. Піскотіну належить заслуга введення у науковий обіг поняття
«стадія бюджетного процесу», під яким він розумів відособлений,
самостійний і закінчений етап діяльності державних органів, в результаті
проходження якого бюджет переходить одного якісного стану в інший.
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Примітно, що у власній концепції бюджетного процесу вчений виділяв три
його стадії, а саме – складання, затвердження і виконання бюджету.
Існування ж стадії розгляду, на його думку, було невиправданим. Логіка
аргументації вченого з даного питання зводилась до наступного: у результаті
складання заново створюється проект бюджету; затвердження надає йому
силу офіційного акту, а внаслідок виконання він проводитися в життя.
Натомість розгляд – це лише завжди момент або складання проекту бюджету,
або його затвердження [551, с. 239].
Критикуючи позицію авторів підручника з фінансового права за
загальною редакцією М.А. Гурвіча, щодо не включення до бюджетного
процесу процедури звіту про виконання бюджету » [250, с. 17]. М.І. Піскотін
проводить умовну аналогію бюджетного процесу з кримінальним та
цивільним процесом, де за стадією винесення рішення йде стадія його
виконання. Як він вважав, якщо до бюджетного процесу не включати
виконання бюджету, то потрібно виключити з нього і діяльність щодо
затвердження звіту про виконання бюджету. «Але чому ж тоді затвердження
бюджету входить до бюджетного процесу, а затвердження звіту про його
виконання не входить? – задавався логічним запитанням вчений, – адже
перше і друге здійснюються в одних і тих же правових формах та в одному і
тому ж порядку» [559, с. 59].
Як і Ю.А. Ровінський, М.І. Піскотін виступав за запровадження у
фінансово-правовій доктрині поняття «розділ (підгалузь) права». На його
думку, терміном «інститут» повинна охоплюватися невелика група норм, що
регулюють однорідні відносини, яка володіє певною специфікою і становить
стійку єдність, а такі підрозділи, як бюджетне, податкове право краще
називати «розділами» або «підгалузями». При цьому, вчений стверджував,
що, для того, щоб називатися підгалуззю права, та чи інша сукупність
правових норм, повинна володіти низкою специфічних якостей, які би
дозволили виділити конкретну групу норм із загальної їх маси як властиву
даній галузі права, що одночасно надає їм певну стійку внутрішню єдність. В

401

силу цієї стійкої єдності вони (розділи галузі права) не виділяються в
самостійну галузь права, оскільки мають більше спільного, ніж специфічного
щодо інших норм, які входять в цю галузь права. Наприклад, на думку
М.І. Піскотіна, бюджетному праву, як підгалузі (розділу) радянського
фінансового права, характерні норми, що регулюють специфічну сферу
відносин, які складаються в процесі фінансової діяльності держави, а саме
відносини, пов’язані з утворенням і використанням загальнодержавного
фонду грошових коштів, яким є бюджет [558, с. 50].
В існуючій у радянській науці фінансового права широкій дискусії про
співвідношення понять «інститут права», «підгалузь права» та «розділ галузі
права» прийняв активну участь доктор юридичних наук, професор кафедри
адміністративного

та

фінансового

права

Московського

державного

університету Сергій Дмитрович Ципкін, присвятивши її висвітленню окреме
монографічне дослідження – «Фінансово-правові інститути, їх роль у
вдосконаленні фінансової діяльності Радянської держави» [806].. На його
думку, найбільш прийнятним терміном для найменування крупного
правового утворення є «розділ галузі права», що входить в особливу частину
системи фінансового права. На підтвердження своєї позиції вчений наводив
приклад такого розділу галузі фінансового права, як державне майнове і
особисте страхування, що складається з групи норм, регулюючих стійкі, але
у меншій мірі однорідні відносини, а також приклад інституту особистого
страхування, який регулює більш однорідні відносини, що входять до його
складу [806, с. 24].
С.Д. Ципкін, підтримав позицію В.В. Бесчеревних, який вважав
невдалим найменування «підгалузь права» у системі фінансового права, вже
хоча б з тих причин, що воно ніби висловлює тенденцію до відокремлення,
виділення в самостійну галузь права, хоч об’єктивних передумов до такого
виділення немає [90, с. 33]. При цьому, вчений наголошував, що при
висвітленні змісту поняття «розділ галузі права» має бути ключовим
положення про те, що основні розділи, інститути особливої частини
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фінансового права в принципі відповідають основним ланкам фінансової
системи. Базою їх виділення служать особливості тих чи інших груп
фінансово-економічних відносин, що визначають специфіку конкретних
методів і форм акумуляції або розподілу грошових коштів [806, с. 25].
Відмінність

між

фінансово-правовим

інститутом

та

галуззю

фінансового права С.Д. Ципкін проводив на підставі такого критерію
відмежування, як обсяг предмета правового регулювання. Як писав вчений,
фінансово-правовий

інститут

регулює

лише

об’єктивно

сформовану,

відносно відокремлену частину взаємопов’язаних фінансових відносин, –
відносин у сфері планової акумуляції, розподілу і використання грошових
коштів. Тому, на переконання С.Д. Ципкіна, група норм, які утворюють
фінансово-правовий інститут всередині галузі права, повинна володіти
певною специфікою і становити стійку єдність.
Дещо інший підхід застосовувався С.Д. Ципкіним при побудові
власної конструкції системи науки фінансового права. Вчений вважав, що з
урахуванням

наявних

особливостей

методів

фінансової

діяльності

(акумуляції грошових коштів та їх розподілу), а також в цілях більш
детального аналізу, засвоєння і вдосконалення відповідних нормативних
матеріалів, слід виділити такі самостійні розділи науки фінансового права, як
«Правове регулювання державних доходів» і «Правове регулювання
державних витрат». При цьому, ним окремо робився наголос, що при
структуризації фінансово-правових досліджень, необхідно враховувати, що
доходи державного бюджету є лише частиною державних доходів, а видатки
державного бюджету – частиною державних витрат СРСР [806, с. 25].
Вагомий плив на розвиток радянської науки фінансового права мало
розроблене С.Д. Ципкіним вчення про державні доходи. У монографічному
дослідженні «Доходи державного бюджету СРСР. Правові питання» він
вперше у вітчизняній фінансово-правовій науці розкрив сутність поняття
правового інституту доходів державного бюджету, охарактеризував значення
правового регулювання відносин, що виникають при акумуляції державних
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доходів. Розкриваючи зміст даної категорії, автор стверджував, що державні
доходи являють собою певні грошові ресурси, які в процесі розподілу і
перерозподілу національного доходу надходять державі і використовуються
нею для здійснення своїх завдань і функцій. Досліджуючи правову природу
та зміст поняття державних доходів, С.Д. Ципкін встановив, що дане поняття
ширше за поняття «доходи державного бюджету», під яким він розумів
частину державних доходів у вигляді грошових надходжень в основний
загальнодержавний централізований фонд, необхідних для планомірного
розвитку всіх галузей народного господарства, підвищення матеріального
добробуту і культурного рівня народу, оборони країни, утримання органів
державної влади та органів державного управління [804, с. 12].
У даній праці також надано глибоку теоретичну характеристику
правової природи податкових правовідносин. С.Д. Ципкін називав податки
особливим фінансовим інститутом, сукупністю фінансових відносин, що
використовуються державою у якості одного із способів перерозподілу
національного доходу. Саме шляхом податків, вважав вчений, частина доходів
господарюючих суб’єктів та населення залучається у централізований фонд
грошових коштів для задоволення загальнодержавних потреб [804, с. 49].
Важливе значення для розвитку вітчизняної фінансово-правової думки
мали

наукові

праці

українського

радянського

вченого,

професора

Московського фінансового інституту Вадима Івановича Лісовського [430;
429; 426; 431; 750; 432; 428; 433]. Сферу його наукових інтересів становили
питання насамперед міжнародного фінансового, банківського та валютного
права, проблеми правового регулювання міжнародних валютних розрахунків,
що було абсолютною «теоретичною цілиною» для сучасної В.І. Лісовському
фінансово-правової літератури. У зв’язку з цим, вченого по праву можна
вважати основоположником вчення про міжнародне фінансове та валютне
право у вітчизняній фінансово-правовій науці.
На жаль, в силу існуючої суспільно-політичної та економічної ситуації,
його ідеї не були належним чином затребувані серед сучасних йому вчених
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та фахівців-практиків з фінансового права. Як відзначив К.С. Бєльський,
слабкі торгівельні зв’язки СРСР із капіталістичними країнами та існування
так званої «залізної завіси» суттєво применшували значення інституту
валютного права як у практичному, так і науковому аспектах [85, с. 64].
Однак, цей факт ще в більшій мірі характеризує прогресивність теоретичних
положень В.І. Лісовського, які за власним змістом багато в чому
випереджали свій час.
Досліджуючи питання системи фінансового права, В.І. Лісовський
розкрив зміст валютного права як невід’ємного фінансово-правового інституту
та обґрунтував його самостійне значення у системі фінансово-правового
регулювання. Зокрема, він визначав валютне право як сукупність правових
норм, спрямованих на регулювання у сфері всіх (або окремих) видів валютних
розрахунків країни з іноземними державами [426, с. 24; 427, с. 178].
Знаменною подією, що наклала відбиток на подальший розвиток
вітчизняної фінансово-правової науки стала публікація у 1976 році
колективної монографії за загальною редакцією В.І. Лісовського «Фінансове
право європейських соціалістичних країн» [750]. Дана книга була першою і,
на жаль, поки що останньою у своєму роді колективною науковою працею, у
якій вчені – представники науки фінансового права країн Центральної та
Східної Європи (Болгарії, Угорщини, Німецької демократичної республіки,
Польщі, Румунії, Радянського Союзу, Чехословаччини, Югославії) розкрили
зміст інститутів фінансового права цих держав, зробили спробу виявити
спільні та відмінні риси в їх фінансовому законодавстві. Зокрема, у
монографії наведені визначення основних понять та категорій, якими
оперувала наука фінансового права соціалістичних держав другої половини
ХХ ст., охарактеризована система фінансових органів та установ, порядок їх
взаємодії. У даній праці В.І. Лісовський визначав фінансове право
соціалістичних країн як сукупність норм права, що регулюють суспільні
відносини у процесі накопичення та розподілу державних коштів в цілях
здійснення завдань, що стоять перед даною державою на певному

405

історичному етапі його розвитку. Розкриваючи зміст фінансової діяльності
держави, вчений стверджував, що вона ґрунтується на раціональному
регулюванні процесів формування та використання централізованих і
децентралізованих грошових фондів, здійснюється вищими органами
державної влади і управління та спеціально уповноваженими фінансовокредитними органами, а також через державні установи, організації та
підприємства [750, с. 4].
Не

менш

важливе

теоретичне

значення

мало

монографічне

дослідження В.І. Лісовського «Фінансове право капіталістичних країн» [431].
На відміну від російської імперської науки, у якій дослідження передової
європейської фінансово-правової теорії і практики здійснювалось нарівні, а
нерідко – і в більшому обсязі ніж аналогічна вітчизняна проблематика, про
що вказувалось вище, представники радянської науки у своїх працях
практично не торкались розробки питань фінансового права у країнах з
ринковою економікою. За винятком окремих перекладів наукових творів
західноєвропейських авторів [225; 281]. у радянській фінансово-правовій
науці фактично були відсутні комплексні дослідження, присвячені аналізу
європейської та світової науки фінансового права ХХ ст.
Така внутрішня самоізоляція вітчизняної фінансово-правової науки, яка
була

зумовлена

насамперед

суспільно-політичними та

ідеологічними

факторами, не могла сприяти її повноцінному та всебічному розвитку,
збагаченню її понятійно-категорійного апарату. Очевидно, це усвідомлював і
В.І. Лісовський, науковий твір якого був одним з небагатьох комплексних
монографічних досліджень за всю історію радянської науки фінансового
права, спеціальним предметом якого було правове регулювання фінансових
правовідносин у капіталістичних країнах. Не дивлячись на тенденційність та
ідеологізований характер даної монографії, що було зумовлено насамперед
існуючими суспільно-політичними умовами, у ній автор все ж зробив спробу
дослідити поняття, сутність і систему фінансового права країн з ринковою
економікою, надати характеристику бюджетного та податкового права цих
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країн,

розкрити

правові

питання

грошового

обігу

та

валютного

законодавства, державного кредиту та організації державного фінансового
контролю.
Серед радянських вчених, що активно займались розробкою фінансовоправової проблематики у період 60-х – 80-х років ХХ ст. важливе місце
належить доктору юридичних наук, професору Саратовського юридичного
інституту Ніні Іванівні Хімічевій. Коло її наукових інтересів у вказаний
період становлять насамперед проблеми бюджетного права [769; 770; 771;
772; 773; 774; 779; 781; 783; 784; 787; 789; 790]. Як відзначав В.В.
Бесчеревних, найбільша заслуга у сфері бюджетної компетенції належала
двом представникам науки радянського фінансового права – М.І. Піскотіну і
Н.І. Хімічевій. Вчений писав: «Н.І. Хімічева опублікувала цілу серію брошур
і статей, присвячених бюджетній компетенції місцевих Рад і автономних
радянських соціалістичних республік, які відіграли надзвичайно вагому роль
у науці радянського фінансового права» [90, с. 24, 32].
У 1979 році Н.І. Хімічева публікує монографію «Суб’єкти радянського
бюджетного права», у якій всебічно та детально досліджує проблеми
радянського бюджетного права, надає визначення поняття і класифікацію
його суб’єктів, розкриває їх правовий статус та узагальнює практику
бюджетної діяльності держави в цілому [790]. Як відзначено у рецензії на
вказану монографію, велике значення даної роботи для розвитку фінансовоправової науки полягає насамперед у тому, що проблема суб’єктів
бюджетного права досліджувалася автором в загальнотеоретичному аспекті,
а не тільки в спеціальному, вузько науковому ракурсі. Тому, дана монографія
називалась рецензентами «закономірним результатом багаторічної плідної
дослідницької діяльності вченої в галузі бюджету» [93, с. 150].
Як точно відмітив К.С. Бєльський, хоч основні положення наукової
праці

Н.І.

Хімічевої

групуються

навколо

такої

категорії,

як

«загальнодержавний фонд грошових коштів», здійснений нею аналіз
бюджетного

права

вигідно

відрізняється

від

аналогічного

аналізу
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М.А. Гурвіча та Ю.А. Ровінського, оскільки Н.І. Хімічева акцентує увагу
саме на проблемі бюджетних повноважень та бюджетної компетенції
адміністративно територіальних одиниць [85, с. 62].
Слід відмітити, що наукові інтереси Н.І. Хімічевої не обмежувалися
виключно проблемами бюджетного права, хоча їм вчена приділяла і приділяє
сьогодні багато уваги, про що свідчать, зокрема, її нинішні наукові публікації
[50; 775;]. Н.І. Хімічева є автором чисельних наукових праць, виступає з
науковими доповідями та повідомленнями з різних проблем фінансового
права, акцентуючи особливу увагу на його загальній частині [566; 767; 768;
776; 778; 786; 788; 791;].
Вагоме місце в науково-дослідній діяльності Н.І. Хімічевої займає
робота над підручниками з курсів «Фінансове право» та «Податкове право».
Так, у 1987 році вона спільно з Л.К. Вороновою публікує підручник
«Радянське фінансове право», у якому є одночасно автором багатьох глав та
відповідальним редактором [651]. Після розпаду Радянського Союзу, у
новітніх умовах формування ринкової економіки, під редакцією Н.І.
Хімічевої видається підручник «Фінансове право» [752], який отримав
загальне визнання та схвалення серед наукової спільноти за високий
теоретичний рівень наукового підходу до досліджуваних явищ, достовірності
та простоти викладу матеріалу [661, с. 28]. Даний підручник був декілька
разів перевиданий у Російській Федерації [792;793]. Високо оцінений
фінансистами теоретиками та практиками також підручник для вищих
навчальних закладів «Податкове право», опублікований Н.І. Хімічевою у
1997 році [777].
Один лише загальний перелік робіт доктора юридичних наук,
професора кафедри фінансового, банківського та митного права, академіка
Міжнародної академії наук вищої школи, заслуженого працівника вищої
школи Російської Федерації Н.І. Хімічевої підтверджує високу оцінку її ролі
у розвитку фінансово-правової науки. Вчена не тільки займається науководослідницькою роботою, а й підготувала на базі Саратовської державної
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академії права велику кількість наукових кадрів: кандидатів і докторів
юридичних наук, що дозволяє сьогодні окремим дослідникам стверджувати
про існування самобутньої наукової школи фінансового права, що здобула
заслужений авторитет як у Росії, так і за кордоном [661, с. 28].
Важливе значення для розвитку фінансово-правової науки у 60-х – 80-х
роках ХХ ст. мали також праці В.В. Бесчеревних [90; 92], Л.В. Бричко [118;
119; 120], Л.К. Воронової [161; 169; 168], О.М. Горбунової [233; 235; 234 ],
Т.С. Єрмакової [278; 279], М.Л. Когана [359; 361; 360], Л.С. Малокотіна [445;
446; 444; 447] та інших.
Особливо серед даного переліку слід виділити наукову спадщину
видатного вченого, педагога, доктора юридичних наук, професора, Академіка
Національної

Академії

Правових

Наук

України,

засновника

і

основоположника української школи фінансового права Лідії Костянтинівни
Воронової. ЇЇ внесок у розвиток науки фінансового права є настільки великим
та різностороннім, що це дало підстави окремим дослідникам визнати вчену
«символом глобальної науки фінансового права, науковцем, творчу
спадщину якої вважають своєю українські, російські, білоруські вчені та
вчені інших держав» [739, с. 42].
Л.К. Воронова є автором більш ніж трьохсот публікацій з проблем
фінансового права. Серед них – монографії, підручники, навчальні посібники
та інші праці, опубліковані в Україні та далеко за її межами. Коло наукових
інтересів вченої становлять питання загальної теорії фінансового права,
бюджетного права, правового регулювання державних та місцевих доходів і
видатків, правовий режим кредитно-розрахункових відносин тощо. Окремо
слід виділити той факт, що Лідія Костянтинівна Воронова – автор перших в
Україні наукових праць з фінансового права – монографій, підручників та
учбових посібників, виданих українською мовою [166; 173; 161; 165]. Вона
була також співавтором та керівником авторського колективу цілого ряду
радянських підручників фінансового права, опублікованих у 70-х – 80-х
роках ХХ ст. [651; 177 ].
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Як відзначено у колективному виданні «Учитель, Учений…»,
опублікованому у 2011 році, науковій школі професора Л.К. Воронової
завжди були властиві єдині концептуальні підходи, глибокий науковий
аналіз,

врахування

наукових

традицій,

заснованих

на

принципі

першонаступності, а також поглядів всіх учених, які розглядали ті чи інші
проблеми, сучасні принципи і методи наукового пошуку. Дослідженням
вчених школи фінансистів Л.К. Воронової властиві глибока науковість,
тісний взаємозв’язок теоретичних положень і емпіричного матеріалу,
логічність побудови, послідовність і ясність викладу [739, с. 9].
Всі ці риси у повній мірі властиві і науковим творам Лідії
Костянтинівни. Зокрема, у своїй праці « Правові основи видатків державного
бюджету в СРСР», вчена зробила одну з перших спроб у вітчизняній науці
фінансового права комплексно дослідити зміст та сутність фінансовоправового інституту бюджетного фінансування. Виходячи з розуміння
фінансової

діяльності

як

різновиду

управлінської,

у

даній

праці

Л.К. Воронова обґрунтовано довела, що витрати держави є об’єктивнонеобхідними, оскільки будь-яка державна функція може бути реалізована за
умови її фінансування з бюджету. «Видатки бюджету, як вид фінансової
діяльності, – писала вона, – є методом реалізації її внутрішніх економічних,
культурно-виховних, соціальних та зовнішніх функцій» [169, с. 19].
Здійснивши глибокий аналіз правової природи бюджетних видатків,
Л.К. Воронова, таким чином, започаткувала самостійний напрямок наукових
досліджень окремої, не розробленої раніше правовою наукою групи
фінансово-правових відносин. Так, важливе теоретичне значення для
вітчизняної фінансово-правової науки має розкриття вченою поняття та
змісту бюджетних видатків, характеристика правотворчої діяльності органів
державної влади та управління у сфері видатків державного та місцевих
бюджетів, визначення їх місця в системі державних видатків, дослідження
правового механізму їх здійснення, виявлення специфіки окремих правових
режимів здійснення публічних видатків та побудова у загальній формі їх
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системи, а також розкриття сутності та правової природи фінансування у
різних сферах народного господарства.
У науці фінансового права набули широкого поширення та отримали
заслужену схвальну оцінку позиції Л.К. Воронової щодо предмету, методу
та системи фінансового права, трактування правової природи фінансових
правовідносин

тощо.

Важливе

методологічне

значення

для

науки

фінансового права мало розроблене вченою визначення фінансового права,
як сукупності правових норм, що регулюють відносини у сфері мобілізації,
розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів
грошових коштів, що є частиною національного доходу країни, з метою
забезпечення виконання завдань і функцій держави [177, с. 25]. Теоретична
цінність даного визначення полягає насамперед у тому, що в ньому вчена
уточнила зміст поняття фінансової діяльності держави, включивши в нього у
якості невід’ємної складової використання фондів грошових коштів держави.
Таке доповнення суттєво розширило зміст визначення фінансового права
наданого раніше Ю.А. Ровінським, Р.О. Халфіною та іншими означеними
вище вченими – представниками радянської правової науки. За визнанням
сучасних дослідників, саме розроблене Л.К. Вороновою визначення
фінансового права стало загальновизнаним і внаслідок цього набуло рис
класичного [536, с. 17].
Обґрунтовуючи власне визначення фінансового права, Л.К. Воронова
вказувала на неприпустимість ототожнення фінансової діяльності держави як
одного з напрямків функціонування державного апарату із фінансовим
правом, який

є самостійною формою юридичного опосередкування

економічних і фінансових соціальних відносин. У зв’язку з цим, надзвичайно
важливим для розуміння ролі і значення наукового доробку Л.К. Воронової
та його впливу на розвиток вітчизняної науки фінансового права є
зауваження, висловлене одним з провідних сучасних російських вченихфінансистів С.В. Запольським: «Українському крилу радянської фінансовоправової школи завжди було властивим визнання тих чи інших фінансових
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інститутів юридично значущими явищами, а не просто плановими
інструментами господарювання. Як засновнику українського фінансового
права, Лідії Костянтинівні вдалось обґрунтувати пізнавальну цінність і
перспективність застосування юридичного підходу до явищ, що вивчаються.
Внаслідок цього, фінансове право в Україні набуло властивих йому рис та
характеристик» [739, с. 139-140]. У даному твердженні – «погляді з боку»
представника російської фінансово-правової науки відзначена дуже важлива
риса у науковій творчості Л.К. Воронової, яка була розвинена у працях її
чисельних послідовників та має визначальне значення для подальшого
розвитку сучасних наукових досліджень, а саме – юридизація предмету
науки фінансового права та відхід від домінування економічної складової
плановості радянського фінансового господарства, розробленої апологетами
марксистсько-ленінської теорії.
Після розпаду Радянського Союзу та зі здобуттям Україною державної
незалежності, Л.К. Воронова взяла активну участь у виробленні адекватного
вимогам часу та новітнім суспільно-політичним і соціально-економічним
умовам трактування фінансового права. Теоретичні положення, оцінки,
розроблені вченою з проблем теорії фінансового права [170; 176; 167; 175],
бюджетного устрою та процессу [162; 164; 160; 132], місцевих фінансів [171],
податкового права [563], банківських правовідносин [67; 172] тощо, є
визначальними

у

формуванні

сучасної

фінансово-правової

науки,

встановлюють висхідні орієнтири її подальшого розвитку.
Таким

чином,

аналіз

стану

та

динаміки

фінансово-правових

досліджень, як і становища науки фінансового права у радянській державі в
цілому, дозволяє виділити два відносно відокремлених не лише за часовими
рамками, а й за сутнісним змістом періоди її еволюції. Перший період, який
хронологічно можна вписати у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст., характеризувався
відмовою від набутого теоретико-методологічного доробку вчених, який не
вписувався у рамки марксистсько-ленінської ідеології, його повного
заперечення та визнання ворожим для молодої радянської держави.
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Ідеологізація науки, її перенесення на марксистсько-ленінську основу
шляхом прямого втручання партійного та адміністративного апарату держави
призвели до трагічних наслідків не лише у теоретичному та структурноорганізаційному, але й у людському вимірі. Теоретичні дослідження
фінансово-правових інститутів здійснювались або у рамках фінансової науки
як

складової

марксистської

політичної

економії,

або

у

ракурсі

адміністративно-правової проблематики. Статус науки фінансового права як
самостійної

і

нівельовано,

відокремленої
що

призвело

галузі
до

правових

вибіркового

знань фактично
та

часто

було

тенденційного

дослідження і трактування фінансово-правових явищ.
На противагу першому, другий період вітчизняної фінансово-правової
науки, що припав на 40-ві – 80-ті роки ХХ ст., є одним з визначальних у
процесі її становлення. Відмовившись від монізму економічної складової її
предмету,

радянські

вчені

фінансисти

«другої

хвилі»

на

чолі

з

Ю.А. Ровінським фактично вибудували нову систему знань про фінансове
право, у якій головний акцент робився на вивченні і обґрунтуванні
закономірностей та особливостей правового регулювання фінансових
відносин. Саме у цей період вченими детально розроблений понятійнокатегорійний апарат загальної частини фінансового права, сформовані єдині
підходи до трактування його предмету та системи, які стали базовою
теоретичною основою для подальших фінансово-правових досліджень.

4.4. Генезис вітчизняної науки фінансового права
на межі ХХ – ХХІ ст.
Кардинальні

суспільно-політичні

та

соціально-економічні

перетворення, що відбулися на зламі ХХ – ХХІ століть, пов’язані з крахом
комуністичної ідеології у Центральній та Східній Європі, розпадом
Радянського Союзу та створенням на його теренах незалежних держав,
зумовили потребу у переформатуванні бюджетної, податкової, грошово-
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кредитної, банківської систем, які необхідно було вибудовувати на якісно
нових, принципово відмінних від попередніх правових, економічних та
ідеологічних засадах. Відмова від принципу монополії державної власності у
сфері фінансів, зміна ідеологічних орієнтирів з державоцентристських на
антропоцентристські

та соціоцентристські визначили тенденції розвитку

фінансового права як галузі національного права в умовах становлення
соціально-орієнтованої національної ринкової економіки. У світлі нових
економічних та суспільно-політичних реалій перед новою – «ринковою»
доктриною фінансового права постала потреба глибокої та системної
наукової розробки.
Характеризуючи сучасні тенденції розвитку та динаміки фінансового
права, проф. Н.І. Хімічева відзначає, що вони зумовлені ідейною націленістю
даної галузі на такі групи цільових орієнтирів, як: а) забезпечення
пріоритетності публічних інтересів у сфері фінансових відносин з
урахуванням їх впливу на приватні інтереси особистості, гарантувати які
покликана соціально-економічна політика держави; б) вдосконалення
ринкових відносин в економіці при їх державному регулюванні за допомогою
використання

фінансово-кредитних

механізмів;

в)

забезпечення

самостійності і зміцнення фінансової основи діяльності органів місцевого
самоврядування; г) зміцнення законності, дотримання вимог фінансової
дисципліни всіма учасниками фінансових відносин, у тому числі державними
органами, вдосконалення у зв’язку з цим заходів відповідальності за їх
порушення. Слід погодитись з висновком вченої, що вказані цільові
орієнтири розвитку фінансового права вимагають свого поглиблення
виходячи з соціально-економічної реальності на новому етапі і зміцнення
шляхом створення організаційно-правового механізму їх реалізації, а також
рішення відповідних теоретичних завдань [794, с. 18-19].
Докорінне реформування економіки пострадянської України, що
розпочалось на початку 90-х років ХХ сторіччя, змістом та спрямуванням
якого став перехід до ринкових правовідносин, повністю оновило фінансове
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законодавство держави та водночас загострило потребу у перегляді
теоретичних позицій та підходів до розуміння фінансового права, його
системи та окремих складових інститутів. Як точно відзначила проф. О.П.
Орлюк, перехід до ринкової економіки, курс на яку проголосила незалежна
України, порушив проблему перегляду всієї системи фінансово-правової
науки, починаючи від її предмету та методу і закінчуючи окремими
інститутами, категоріями поняттями [513, с. 105]. В силу цього, намітились
нові ключові вектори розвитку науки фінансового права, які зумовили
формування пріоритетних напрямків у дослідженні фінансово-правових явищ.
Перший з таких напрямків дослідження фінансово-правової дійсності
пов’язаний з появою низки наукових праць з теорії фінансового права. В
рамках даного напрямку, вченими досліджуються проблеми предмету,
методу, системи та принципів фінансового права, фінансово-правові норми
та фінансові правовідносини, уточнюються та обґрунтовуються фінансовоправові поняття і категорії, що розкривають зміст окремих явищ фінансовоправової дійсності, властивих новим суспільно-політичним та економічним
реаліям кінця ХХ – початку ХІХ століть.
Серед праць, присвячених проблемі теорії фінансового права,
опублікованих у 90-х роках ХХ ст. окреме місце займають наукові твори
професора Петра Станіславовича Пацурківського – декана юридичного
факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
У своїх монографіях: «Правові засади фінансової діяльності держави:
проблеми методології» (1997 р.) [535] та «Проблеми теорії фінансового
права»

(1998

р.)

[536],

вченим

ґрунтовно

розроблені

предметно-

методологічні засади фінансового права, запропонований власний підхід до
тлумачення природи фінансової діяльності держави, фінансово-правової
норми,

фінансового

правовідношення

тощо.

Зокрема,

вказуючи

на

необхідність поглибленої розробки фінансово-правовою наукою категорії
«фінансова діяльність держави», П.С. Пацурківський вбачав актуальність
даної проблематики в тому, що в умовах переходу до ринкової економіки на
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відміну від попереднього історичного періоду «…істотно змінився і сам зміст
фінансової діяльності держави, коло суспільних відносин, які нею
охоплюються. Воно одночасно розширилось за рахунок входження до нього
якісно нових суспільних фінансово-правових відносин (наприклад, більшості
видів податків) та звузилось внаслідок випадання з меж фінансово-правового
регулювання інших суспільних фінансово-правових відносин, пов’язаних із
виникненням приватної фінансово-правової сфери» [535, с. 21]. Тому, на
думку вченого, щоб об’єктивно і методологічно правильно розібратись у
цьому складному переплетенні непростих суспільних явищ, необхідно
вибрати адекватні критерії, початкову точку відліку.
Як точно відмітив П.С. Пацурківський, у період глибоких структурних
політичних та економічних перетворень, політичні сили зацікавлені в зміні
старої системи, здійснюють політику, спрямовану на її руйнування та на
формування нової системи суспільних відносин. За цих умов роль фінансової
політики держави особливо велика, оскільки в цей час відбувається перш за
все радикальний перерозподіл фінансових ресурсів, в основі якого лежить
вибір суб’єктів-власників і тих, хто ці ресурси розподіляє, встановлення
нових пріоритетів їх використання, а також джерел і методів формування
фінансових ресурсів, ступеня їх централізації в руках держави. Ці завдання
розв’язуються в залежності від сутності та функцій держави.
На основі викладеного положення, вчений робить дуже важливий, на
нашу думку висновок, що мета фінансової політики української держави в
умовах переходу до ринкової економіки полягає не тільки в тому, щоб
забезпечити ці перетворення матеріально, але й щоб пом’якшити і по мірі
можливостей зняти соціальну напругу в суспільстві, максимально полегшити
труднощі переходу від однієї системи відносин до іншої. Відзначаючи
існуюче напруження відносин в суспільстві, яке вчений пов’язує з
полярністю матеріального стану окремих груп населення, він наголошує на
тому, що чим чисельніша та частина, яка програє від соціальних перетворень,
тим вищий ступінь непередбачуваності як ходу, так і результатів
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здійснюваних політичних і економічних реформ. Тому, в основу визначення
меж перерозподілу фінансових ресурсів, на його думку, повинна бути
покладена необхідність формування оптимальної структури економіки, яка б
перш за все забезпечувала цивілізовані умови життя і рівень оплати праці
всього населення держави [535, с. 24-25].
Категорія «предмет фінансового права» склала ядро проблематики
наукових досліджень професора Нечай Анни Анатоліївни – завідувача
кафедри правового регулювання підприємницької діяльності Міжнародного
науково-технічного університету імені академіка Ю.М. Бугая. Це знайшло
своє відображення у монографіях вченої: «Актуальні питання фінансового
права: правові основи публічних накопичувальних фондів» (2004 р.) [481] та
«Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних
видатків» (2004 р.) [482]. Відзначаючи бурхливий розвиток фінансового
права, який триває протягом останніх років в Україні та інших
пострадянських державах, вчена абсолютно вірно зауважує, що результатом
цього процесу стало не тільки вдосконалення та подальша еволюція
фінансового права як галузі права та як науки. Розвиток фінансових відносин
у державі, зміна і розширення кола їх суб’єктів призвели до необхідності
глобального перегляду базисних категорій та, відповідно, переосмислення
предмета фінансового права і характеру відносин, які регулюються його
нормами. Вказуючи на складність завдання правового забезпечення
ефективного фінансування функцій держави, місцевого самоврядування та
соціальних програм, а також управління публічними видатками в державі,
вчена відзначила його залежність від розуміння і трактування таких базисних
категорій фінансового права, як «фінансові правовідносини», «фінансова
діяльність держави», «фінансові ресурси», «публічні фінанси» та, як наслідок, від нового розуміння предмета фінансового права [482, с. 6].
Вагомим внеском у розвиток вітчизняної науки фінансового права
стала розробка А.А. Нечай концепції «публічності фінансів». І хоча термін
«публічні фінанси» активно культивувався у фінансовій та фінансово-
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правовій науці кінця ХІХ – початку ХХ ст., був системоутворюючим началом
у

трактуванні

фінансового

права

радянським

вченим-фінансистом

Г.І. Тіктіним [721], про що вказувалось вище, слід погодитися з думкою
А.А. Нечай, що пошук нових підходів до визначення категорії публічних
фінансів та інших базових категорій і предмета фінансового права розпочався
саме у 90-х рр. XX ст. Він був викликаний низкою таких об’єктивних та
суб’єктивних факторів, як: утворення нових держав на території колишнього
СРСР із новими системами державного устрою та державної влади; значною
зміною сфер управління та організації самоврядування в Україні та інших
новостворених пострадянських країнах; зміною акцентів у публічних
інтересах та підвищенням значущості соціальних питань у функціонуванні
новоутворених держав [482, с. 16].
Визначаючи поняття «фінанси» шляхом характеристики суспільних
відносин, які виникають у процесі утворення, розподілу, перерозподілу та
використання: фондів коштів держави; фондів коштів органів місцевого
самоврядування всіх видів; фондів коштів, за рахунок яких задовольняються
суспільні

інтереси,

визнані

державою

або

органами

місцевого

самоврядування; а також фондів коштів підприємств, організацій та установ,
вчена сформулювала власне визначення публічних фінансів, як суспільних
відносин, що пов’язані із задоволенням усіх видів публічного інтересу і
виникають у процесі утворення, розподілу (перерозподілу) та використання
фондів коштів держави, органів місцевого самоврядування та фондів коштів,
за рахунок яких задовольняються суспільні інтереси, визнані державою або
органами місцевого самоврядування, незалежно від форми власності таких
фондів [482, с. 61].
Проблеми трансформації фінансового права в умовах ринкової
економіки стали предметом наукових досліджень професора Андрія
Трохимовича Ковальчука. Так, у своїй монографії «Фінансове право у
ринкових системах» вчений вперше у вітчизняній фінансово-правовій науці
проаналізував тенденції ринкового впливу на фінансову систему держави,
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охарактеризував
правової

систем

структурно-функціональні
у

перехідній

економіці,

особливості
означив

фінансової

ринкові

і

критерії

класифікації фінансових правовідносин тощо [347].
Важливе значення в подальшому становленні вітчизняної фінансовоправової науки має проведене ним дослідження «ринкової доктрини»
фінансового права, в рамках якого обґрунтовані новітні підходи до предмету
фінансового права «в контексті дихотомії «публічне право – приватне право»
[347, с. 163-201]. Наполягаючи на превалюванні ринкових начал у фінансовоправовому регулюванні, А.Т. Ковальчук категорично відхиляє ідею
трактування фінансового права як монопольно владного імперативу. Зокрема,
він пише: «Фінансове право на пострадянському просторі традиційно
сприймається як офіційне вираження волі держави. Ринкові ж умови диктують
зворотне – не можна розглядати фінансові відносини виключно в якості
продукту державної влади. Адже незважаючи на те, що юридична сила
нормативно-правових актів безпосередньо кореспондується з державною
владою і залежність права від держави є незаперечним фактом, тим не менш,
при всьому цьому, фінансове право не тотожне державній владі і принципово
не може зводитись до останньої. Тільки у класово-етатистських системах галузі
права і правові інститути вважаються безумовно похідними від державної влади
та повністю підпорядкованими їй» [347, с. 140]. Задаючи тон майбутнім
фінансово-правовим дослідженням, вчений наголошує: «Ми живемо в умовах
нової для пострадянського простору економіки, яка об’єктивно вимагає
принципово іншої системи фінансово-правового регулювання. Тому саме час не
просто фіксувати те, що застаріло і більше ніколи не знадобиться, але і якісно
видозмінювати правову систему» [347, с. 145].
Проблеми

предмету,

методу

і

системи

фінансово-правового

регулювання досліджуються у працях професора кафедри фінансового права
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого»

Олександра

Анатолійовича

Лукашева.

Розкриваючи

зміст

фінансового права як системної конструкції, зазначений вчений розглядає
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дане питання крізь призму розуміння публічно-правової природи фінансів.
При цьому, публічність як ознака фінансів трактується О.А. Лукашевим
шляхом вказівки на її функціональну спрямованість, а саме – на задоволення
та реалізацію суспільних інтересів. В цьому контексті він розмежовує
реалізацію інтересів суспільства, держави та територіальних громад,
зазначаючи, що інтереси держави не завжди асоціюються з досягненням
публічних інтересів [436, с. 278].
Проблемам теорії фінансового права присвячені також наукові праці
докторів юридичних наук Л.М. Касьяненко [337], А.Й. Іванського [324],
О.О. Дмитрик [268], Д.О. Гетманцева [223], М.О. Перепелиці [542], С.О.
Ніщимної [484], А.С. Нестеренко [480] та цілого ряду інших сучасних
дослідників

–

представників

вітчизняної

фінансово-правової

науки.

Наскрізною ідейною лінією, властивою для даних праць є розуміння
публічних фінансів як базової, ключової категорії фінансового права. При
цьому, визначаючи змістом даної категорії складне, багатогранне, динамічне
явище, науковці фактично одностайні у розумінні того, що публічним
фінансам притаманні ознаки, що відповідають умовам розвитку певного
суспільства у конкретний історичний період. Відзначаючи постійну
динаміку, еволюційний розвиток юридичної та економічної наукової думки
щодо розуміння категорії «фінанси», очевидним визнається факт, що саме
історична динаміка суспільних відносин призвела до поступового переходу
від звуженого до розширеного трактування фінансів, безпосередньо
зумовленого потребами суспільства, яке знаходилося на певному етапі
власного розвитку.
Другим важливим напрямком розвитку сучасної вітчизняної науки
фінансового права стало дослідження проблем правового регулювання
публічних доходів та розробка понятійно-категорійного апарату податкового
права. Діюче податкове законодавство України, становлення якого припадає
на 90-ті роки ХХ ст. та величезне збільшення ролі податків в економіці
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країни викликали підвищений інтерес до податкового права у юридичній та
економічній науці.
Фундамент наукової бази для теоретичних досліджень у сфері
податково-правових відносин та податкового права у вітчизняній фінансовоправовій науці заклав доктор юридичних наук, професор, академік
Національної

академії

правових

наук

України,

завідувач

кафедри

фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого Микола Петрович Кучерявенко. Вчений став першим в історії
фінансово-правової науки української держави доктором юридичних наук з
фінансового права, захистивши у 1998 році докторську дисертацію на тему
«Теоретичні проблеми правового регулювання податків і зборів в Україні».
На сьогодні М.П. Кучерявенко є автором понад 200 наукових праць з
проблем фінансового права та правового регулювання оподаткування, серед
яких біля 90 монографій, підручників та навчальних посібників, що
становлять собою теоретико-методологічний каркас для сучасних фінансовоправових досліджень та є вагомим внеском у розвиток вітчизняної
юридичної науки в цілому. Зокрема, підручник М.П. Кучерявенка
«Податкове право» був перевиданий як в Україні, так і за кордоном близько
30 разів [406]. Із 2001 року вченим розпочато роботу над багатотомною
монументальною працею «Курс податкового права (у шістьох томах)». Так, у
2002 році був виданий її перший том: «Генезис податкового регулювання» (у
двох частинах) [404; 405]. У 2004 році побачив світ другий том: «Введення в
теорію податкового права» [402]. У 2005 опубліковано третій том: «Вчення
про податок» [403] та у 2007 році – четвертий том: «Непрямі податки» [401].
У Курсі податкового права автором досліджено суспільно-політичні та
історичні процеси виникнення та розвитку податків і зборів як фінансових
інструментів держави. При цьому, становлення різноманітних форм
податкових систем розкривається у відповідності до історичних етапів їх
формування. Окрему увагу у першому томі своєї праці вчений приділив
дослідженню формування податкової системи України з початку 90-х років
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ХХ сторіччя [405, с. 680-784]. До вказаного періоду, вивчення податкової
системи

України

цілком

резонно

здійснюється

автором

у

рамках

проблематики дослідження системи податків і зборів Російської імперії та
Радянського Союзу.
Серед представників фінансово-правової науки на пострадянському
просторі М.П. Кучерявенку належить ключова роль у розробці понятійнокатегорійного апарату податкового права, визначенні його місця в системі
фінансово-правової галузі, комплексному дослідженні податково-правових
норм та регульованих ними відносин. Власне визначення предмета
податкового права він вибудовує на основі детального аналізу характерних
рис, особливостей податкових відносин, регульованих нормами податкового
права. Вчений стверджує, що предметність податкових відносин вимагає
розгляду їх і як єдиного об’єкта правового впливу, і як елемента фінансових
відносин. Однорідність податкових відносин виражається в організації
діяльності держави при регулюванні оподаткування на певних правових
засадах, забезпеченні ефективного розвитку даного виду відносин. Тому, на
його думку, правова організація діяльності держави у сфері оподаткування є
передумовою для регулювання податкових відносин, проте організація
діяльності та регулювання не зливаються в єдине поняття [402, с. 488].
Вагомий внесок у теоретичну розробку проблематики правового
регулювання публічних доходів зробила доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри фінансового права юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка Надія Юріївна Пришва.
У своїх наукових працях вчена, аналізуючи чинне законодавство України та
зарубіжних країн, розкриває сутність основних видів публічних доходів,
визначає підстави їх справляння [583; 584]. У вітчизняній фінансово-правовій
науці Н.Ю. Пришва є одним з авторів концепції заміни в межах фінансовоправового поля поняття «державні доходи» на поняття «публічні доходи». На
її думку, введення у фінансово-правовий понятійний апарат терміна
«публічні доходи» дозволить вирішити ряд проблем фінансово-правової
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науки. Як обґрунтовує вчена, по-перше, місцеві доходи безспірно визнаються
різновидом публічних доходів. Тоді як належність їх до «державних доходів»
стає приводом для дискусій серед представників як юридичної, так і
економічної наук. Якщо на сьогодні ще є і економічні, і правові підстави для
обґрунтування єдності державних і місцевих доходів, то з розвитком
законодавства про місцеве самоврядування, зі зміцненням самостійної
фінансової бази місцевого самоврядування, із розширенням податкової бази
місцевого оподаткування, місцеві доходи будуть віддалятися від державних і
їх об’єднання під поняттям «державні доходи» буде штучним. По-друге, до
публічних належать і доходи позабюджетних централізованих фондів –
Пенсійного фонду України, відповідних фондів соціального страхування
тощо. Розгляд їх як «державних» викликає заперечення серед деяких
науковців, а законодавець не дає чіткої відповіді на це питання. На основі
таких позицій, Н.Ю. Пришва досліджує сутність публічних доходів шляхом
звернення до таких базових правових категорій, як «публічна влада»,
«суб’єкт публічної влади» та «публічний фонд». При цьому, публічні доходи
вона визначає як врегульовані нормами фінансового права доходи до
грошових фондів суб’єктів публічної влади, які спрямовуються останніми на
реалізацію завдань і функцій держави, органів місцевого самоврядування та
задоволення публічного інтересу [584, с. 18].
Теоретичні основи процесуального аспекту податкових правовідносин
розроблені доктором юридичних наук, професором Ігором Євгеновичем
Криницьким – завідувачем науково-дослідної лабораторії № 1 «Проблем
нормативно-правового

забезпечення

дослідного

фінансового

інституту

фінансових
права

відносин»

Національного

Науково-

університету

Державної податкової служби України при Національній академії правових
наук України. Відзначаючи, що податково-правове регулювання, як власне, і
фінансово-правове, значною мірою є процесуальним, вчений стверджує, що
саме за допомогою податкового процесуального механізму реалізуються
матеріальні податково-правові норми. На його думку, податкове право являє
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собою процесуально-матеріальну підгалузь фінансового права. Правове
регулювання податкового процесу безпосередньо пов’язане, з одного боку, із
забезпеченням економічної безпеки держави, гарантією її фінансової
незалежності, забезпеченням безумовного виконання податкового обов’язку,
з іншого боку – з додержанням прав, свобод та законних інтересів платників
податкових платежів, інших учасників податкового процесу [383, с. 3].
Реалізація матеріально-правової норми у податковому праві, за
твердженням І.Є. Криницького, можлива виключно за відповідного їй
податково-процесуального

механізму.

Податково-процесуальні

норми

виступають засобами реалізації матеріальних норм податкового права та
втілюються у податково-процесуальних

правовідносинах. З іншого боку,

слід погодитися з його думкою, що виконання податково-процесуальними
правовідносинами сервісної функції відносно податкових матеріальних
правовідносин не тягне за собою їх похідності від останніх. Адже, як
зазначає сам автор, не завжди зв’язок між процесуальними та матеріальними
правовими відносинами беззаперечно має настільки безпосередній характер,
потребує обов’язкової наочності податкових матеріальних правовідносин.
Незважаючи на те, що процесуальна та матеріальна складові податковоправового регулювання пов’язані, сам характер їх контакту, рівень його
насиченості може суттєво відрізнятися. Інколи віддаленість податковоматеріальних правовідносин настільки велика, що вони можуть бути майже
невидимі, а їх присутність – контурно окреслюється або навіть тільки
припускається. Тому, вказує І.Є. Криницький, процесуальні відносини в
податковому праві, з одного боку, є способом забезпечення дотримання
відповідних матеріальних правовідносин, з другого боку, виконують
специфічні автономні процесуальні завдання [383, с. 273].
Окремим напрямком пострадянської вітчизняної науки фінансового
права стало дослідження проблем правового регулювання фінансового
контролю та бюджетно-правових відносин. Зі значної кількості наукових
робіт з даної проблематики слід окремо виділити монографічні дослідження
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Л.А. Савченко [626; 628; 629], О.П. Гетьманець [221], В.Д. Чернадчука [809],
А.О.

Монаєнка

[462],

Н.Я. Якимчук

[843],

О.В.

Солдатенко

[663],

О.А. Музики-Стефанчук [470; 471; 472; 473] та ряду інших авторів. Так, у
працях доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і
техніки України Лесі Анатоліївни Савченко досліджується сутність та зміст
організації фінансового контролю як фінансово-правового інституту, що
пронизує всю фінансову діяльність суб’єктів фінансово-правових відносин.
Розкриваючи зміст категорії «фінансовий контроль», вчена стоїть на
методологічних позиціях визначення його ролі у здійсненні фінансової
діяльності держави шляхом аналізу фінансів, їх сутності та функцій.
Л.А. Савченко трактує фінанси як історичну категорію, зазначаючи, що
вони з’явилися одночасно з появою держави при поділі суспільства на класи.
На її думку, на організацію фінансів впливає тип державного устрою, форма
правління, існуючий державний режим, тому зміст даного поняття
змінюється при переході від одного суспільного ладу до іншого [629, с. 31].
Разом з тим, вона наголошує, що фінанси – це завжди грошові відносини,
хоча й не всі грошові відносини є фінансами. Стверджуючи, що фінансами
будуть лише ті грошові відносини, в яких одним із суб’єктів є держава, вчена
акцентує на такій ознаці фінансів як імперативність, вважаючи, що на організацію фінансових відносин спрямована діяльність держави, яка в односторонньому порядку виробляє форми їх прояву і використання. Тому, на
думку, Л.А. Савченко, специфіка фінансів полягає у тому, що хоча ця
категорія відображає об’єктивні економічні відносини, останні можуть
існувати і функціонувати лише як такі, що формуються державою. Лише
враховуючи таку специфіку, можна виділити із системи грошових відносин
суспільства ті, які складають сферу фінансів. Інші грошові відносини, які не
мають імперативного характеру, виникають внаслідок рівноправного
становища суб’єктів – учасників цих відносин [629, с. 34].
Дослідження

правового

регулювання

бюджетного

контролю

як

різновиду фінансового контролю знайшло своє втілення у науковій діяльності
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доктора

юридичних

наук,

професора

Ольги

Петрівни

Гетьманець.

Квінтесенцію наукових положень вченої становить трактування бюджетного
контролю, по-перше, як напрямку фінансової діяльності держави в
управлінні бюджетним процесом, по-друге, як фінансово-контрольної
діяльності уповноважених суб’єктів і громадськості, що здійснюється на всіх
стадіях бюджетного процесу та рівнях бюджетної системи притаманними
методами з метою дотримання бюджетного законодавства всіма його
учасниками. На її думку, саме ці два аспекти контролю нерозривно пов’язані
між собою, є взаємозумовленими та визначають системність сучасної
концепції бюджетного контролю, що складається з методологічних,
правових, організаційних та інших елементів [221, с. 28].
Важливим у методологічному плані є зроблена О.П. Гетьманець
характеристика

змісту

та

призначення

бюджетного

контролю.

Так,

відштовхуючись від позиції, згідно якої бюджетна діяльність спрямована на
справедливий

розподіл

фінансових

ресурсів,

що

акумулюються

у

централізованих та децентралізованих фондах коштів, вона стверджує, що
метою бюджетного контролю є формування та витрачання коштів
бюджетних фондів державою найоптимальнішим способом для кожного
громадянина та суспільства в цілому. Отже, сутність бюджетного контролю
пов’язана

з

забезпеченням

законності,

достовірності,

стабільності,

доцільності, раціональності в організації бюджетного процесу, оскільки мета
суспільної діяльності «…це вільний розвиток кожного громадянина та
суспільства в цілому, що неможливо без задоволення потреб, у тому числі й
за рахунок бюджетних коштів» [221, с. 29].
Нові

підходи

правовідносин

до

розуміння

запропоновані

сутності

доктором

та

змісту

юридичних

наук

бюджетних
Віктором

Дмитровичем Чернадчуком у власному монографічному дослідженні «Стан
та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні» [809], яке
стало основою його докторської дисертації. У даній науковій праці
досліджуються теоретичні основи бюджетних правовідносин, їх поняття та
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сутність; питання класифікації, структури та змісту, а також особливості
видів бюджетних правовідносин; підстави їх виникнення, зміни та
припинення; стан правового регулювання та практика застосування
бюджетного законодавства тощо. Відзначаючи постійне зростання ролі
бюджетної діяльності як сфери виникнення та розвитку бюджетних
правовідносин, зокрема, у реалізації фінансової політики держави, вчений
абсолютно справедливо вказує на те, що держава фактично припинила бути
єдиним

власником

засобів

суспільного

виробництва

і,

відповідно,

виробленого валового внутрішнього продукту та національного доходу.
Відбувається глобалізація економічного життя, що зруйнувало бар’єри між
національними публічними фінансами та світовими фінансовими ресурсами.
За цих умов докорінно змінилися і суспільні запити на бюджетно-правові
теоретичні розробки – держава, зокрема, та суспільство в цілому вимагають
достовірних даних щодо бюджетно-правової дійсності, глибоко наукового
аналізу

та

узагальнень

бюджетно-правової

практики,

обґрунтування

перспективних передбачень для неї [809, с. 4].
Проблемі правового статусу органів публічної влади як суб’єктів
бюджетних правовідносин присвячені чисельні наукові праці, серед яких і
окреме монографічне дослідження, доктора юридичних наук Оксани
Анатоліївни Музики-Стефанчук [472]. Визначаючи сутність бюджетних
правовідносин як відносин економічних, дана вчена вказує, що при цьому
вони є яскраво вираженими відносинами підпорядкованості. Бюджетноправові відносини на думку О.А. Музики-Стефанчук, це врегульовані
фінансово-правовими нормами суспільні відносини, учасники яких є носіями
юридичних прав і обов’язків у сфері мобілізації, розподілу та використання
публічних грошових фондів [472, с. 327].
Ключовою системоутворюючою категорією у концепції суб’єктів
бюджетних правовідносин, запропонованою О.А. Музикою-Стефанчук є
категорія публічного інтересу. Слід відзначити, що вчена розглядає
публічний інтерес у бюджетному праві як явище, що існує об’єктивно і не
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залежить

від

волі

органів

публічної

влади

та

ухвалених

ними

загальнообов’язкових нормативно-правових актів, вважаючи, що такі акти
лише опосередковують існування публічного інтересу, але їх відсутність не
виключає подальшого існування публічного інтересу. Не менш значущою у
методологічному значенні є позиція дослідниці, що саме публічний інтерес
органів публічної влади у бюджетних правовідносинах, встановлюючи
зв’язок цих органів із фізичними та юридичними особами різних
організаційно-правових форм, визначає предмет бюджетного права [472, с.
329]. Важливе теоретичне та практичне значення для вітчизняної науки
фінансового права має і ряд інших досліджень О.А. Музики-Стефанчук,
зокрема, присвячених проблемам правового регулювання місцевих фінансів
[470; 471; 473].
Унікальним у своєму роді теоретичним дослідженням проблем
правового регулювання державного боргу на всьому пострадянському
науковому просторі є монографія доктора юридичних наук, професора
Львівського університету імені Івана Франка Ірини Богданівни Заверухи
«Державний борг України: проблеми правового регулювання» [284].
Непересічне значення даної наукової праці полягає вже в тому, що вона
присвячена дослідженню проблеми, яка на протязі тривалого періоду часу
взагалі не розглядалась вітчизняною фінансово-правовою наукою як
можливий

предмет теоретичних досліджень, оскільки визнання такої

категорії суперечило соціалістичній ідеї розбудови радянської держави.
Надмірна

політизація

та

ідеологізація

науки

заперечувала

поняття

державного боргу навіть як явища об’єктивного. Тому відносини у сфері державного боргу розглядали винятково через призму державного кредиту. Як
точно відмітила І.Б. Заверуха, держава визнавала себе позичальником, але
ніколи не визнавала себе боржником [284, с. 3]. Цей факт став визначальним
у неготовності сприйняття проблеми державного боргу як у фінансовому
середовищі так і в науці фінансового права.
Одним з негативних наслідків відсутності теоретичних досліджень у
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цій сфері був той, що фінансові органи та установи України в період
проголошення та становлення державності виявились неготовими до
управління бюджетним дефіцитом та державним боргом. Фактично не брався
до уваги той факт, що для країни сучасної ринкової формації державний борг
є такою ж фінансовою і правовою категорією як податки, бюджет, грошовий
обіг і відіграє важливу роль у створенні збалансованих державних фінансів і
стабільного грошового обігу. Як зазначила з цього приводу І.Б. Заверуха,
сьогодні у світі немає жодної держави, яка б не мала державного боргу. Тож
реалії життя вимагають глибокого переосмислення багатьох понять і
категорій, серед яких важливе місце займає проблема правового регулювання
державного боргу як форми, методу та виду управлінської діяльності
держави у сфері фінансів [284, с. 3-4].
Відносно відособлений напрямок у науці фінансового права, що
відзначився особливо бурхливим розвитком на момент становлення
української державності, пов’язаний із дослідженням проблем правового
регулювання грошово-кредитних та банківських правовідносин. Становлення
даного напрямку фінансово-правових досліджень зумовлено формуванням
системи ринкових відносин, відмови держави від існуючої монополії на
банківську справу та, як наслідок – швидким зростанням кількості
комерційних банків та інших кредитних організацій. Серед опублікованих на
початку ХХІ ст. наукових праць з проблематики грошово-кредитних та
банківських правовідносин вагомий внесок у розвиток науки фінансового
права внесли дослідження Є.О. Алісова [39], О.П. Орлюк [511; 512],
Т.А. Латковської [414] та ряду інших вчених.
Однією з перших наукових праць у вітчизняній правовій літературі та
на всьому пострадянському науковому просторі, що мала предметом свого
дослідження проблематику правового регулювання грошового обігу була
монографія доктора юридичних наук, професора, декана факультету
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Євгенія
Олександровича Алісова «Теоретичні проблеми правового регулювання
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грошового обігу в Україні» [39]. Трактуючи фінансово-правовий інститут
грошового обігу як складову частину фінансово-правової галузі, вчений
визначає його як сукупність взаємопов’язаних фінансово-правових норм, які
регулюють суспільні відносини, що пов’язані з організацією функціонування
безперервного руху грошей у різних формах їх матеріального буття, з одного
боку, та у відповідних сферах, секторах, площинах і каналах руху в економіці
– з другого.
Особливе значення у механізмі правового регулювання грошового
обігу Є.О. Алісов приділяв дії фінансово-правових норм, відзначаючи, що
вони забезпечують реалізацію обраної державою конкретної моделі
грошового обігу, є чинником стабільності фінансових відносин на майбутнє
через створення умов руху як публічних, так і приватних фінансових
ресурсів у країні. Важливим з методологічних позицій є сформульоване
вченим положення про те, що для фінансово-правового інституту грошового
обігу властива єдність як процесуальних, так і матеріальних правових норм.
Процесуальні норми, які на його думку, входять до складу даного фінансовоправового інституту, встановлюють порядок діяльності суб’єктів у сфері
грошового обігу та фіксують процедури реалізації руху грошей, а матеріальні
– закріплюють склад та структуру системи органів, що сприяють організації
та функціонуванню грошового обігу в країні, систему рахунків за допомогою
яких здійснюється облік та рух безготівкових коштів, склад та структуру
сучасних платіжних систем тощо [39, с. 32].
Важливе методологічне значення для теоретичного обґрунтування
банківських правовідносин що динамічно розвивались у нових соціальноекономічних умовах на межі ХХ-ХХІ ст., мали наукові праці доктора
юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії
правових

наук

України,

директора

науково-дослідного

інституту

інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
Олени Павлівни Орлюк [511; 512]. Відзначаючи, що процес економічних
перетворень в Україні (як і в більшості постсоціалістичних країн) не
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випадково

розпочався

зі

швидкого

реформування

саме

банківських

інститутів та банківської системи в цілому, вчена абсолютно вірно
стверджувала, що в умовах розвитку національної економіки регулювання
банківської діяльності та організації і функціонування банківської системи
країни набувають нового змісту. Такий стан, на її думку нерозривно
пов’язаний з економічною та правовою природою фінансових посередників,
оскільки

банківська

система

відноситься

до

центральних

ланок

господарського механізму ринкового типу [511, с. 3].
Характерною рисою наукового доробку вченої є широке застосування
нею порівняльно-правового методу наукового дослідження, що відіграло
одну з ключових ролей у становленні нових методологічних орієнтирів
вітчизняної наукової фінансово-правової доктрини банківського права.
Зокрема, розкриваючи зміст поняття «банк», О.П. Орлюк наголошує на
необхідності звертати увагу на триваючий процес гармонізації банківського
законодавства в межах Європейського Співтовариства, оскільки міжнародне
співробітництво в галузі банківського регулювання передбачає наявність
щонайменше двох механізмів його здійснення – інституційного та
нормативного.
У працях О.П. Орлюк вперше у вітчизняній фінансово-правовій науці
було теоретично обґрунтовано співвідношення фінансової діяльності
держави і банківської діяльності. У розумінні вченої, банківська діяльність
розглядається як один з елементів фінансової діяльності держави. Водночас,
як відзначає дослідниця, складність при вивченні суті банківської діяльності
полягає у тому, що вона охоплює обіг як державних, так і приватних
фінансів, причому зв’язок між ними часто є міцним і нерозривним. Суть же ж
фінансової діяльності держави саме в банківській сфері полягає на її думку у
тому, щоб враховуючи закони ринкової економіки, впливати на розвиток
кредитно-фінансових інститутів, сприяти отриманню ними прибутків, а
завдяки цьому – підтримувати стабільність всієї кредитно-банківської
системи та довіру до неї з боку населення. І водночас – здійснювати
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державний вплив через банківську систему на економічний розвиток
суб’єктів господарювання та впливати на зростання обсягу державних
фінансів та їх подальший обіг у фінансовій сфері [511, с. 61].
Застосування порівняльно-правового методу у дослідженні банківських
правовідносин набуло розвитку у наукових працях доктора юридичних наук,
професора

Тамари

адміністративного

Анатоліївни
та

Латковської

фінансового

права

–

професора

Національного

кафедри

університету

«Одеська юридична академія». Зокрема, у своїй монографії вчена на основі
порівняльно-правового

аналізу

досліджує

фінансово-правові

питання

формування центральних та державних банків. Методологічним підґрунтям
визначення загальнотеоретичних засад правового регулювання банківських
правовідносин стало проведене Т.А. Латковською порівняльно-правове
дослідження банківської системи у країнах центральноєвропейської та
англосаксонської систем права, на базі якого нею означено місце банківської
системи України у фінансовій системі держави. Лейтмотивом даного
дослідження є позиція автора, що будь-яка банківська система не є
ізольованою від навколишнього середовища, а навпаки, тісно взаємодіючи з
ним, являє собою важливу складову більш загального утворення – фінансової
системи держави. Так, на думку вченої, банківська система, виступаючи
складовою фінансової системи держави, тісно пов’язана з відносинами, що
виникають у процесі її фінансової діяльності. Забезпечення єдності
фінансово-правових аспектів регулювання відносин із приводу акумуляції,
розподілу та використання фондів коштів виключає виділення в рамках
фінансового права нових галузей [414, с. 34].
Окреслюючи місце правового регулювання банківських правовідносин
у системі фінансово-правового регулювання, вчена на основі припущення
про можливість якісного оновлення фінансово-правових інститутів, які
передбачають цілісне регулювання тільки в рамках галузі, стверджує, що
фінансове право увійшло в систему права як самостійна правова галузь, яка
виступає складним динамічним утворенням, що функціонує в період
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бурхливого розвитку. На думку Т.А. Латковської, банківська діяльність
виступає предметом фінансово-правового регулювання, хоч при цьому вона
не відкидає того факту, що частина банківських відносин регулюється і
цивільно-правовими нормами. Тому, робиться висновок, що в систему
фінансового права входять норми публічного характеру, що регулюють
банківську діяльність. «Досліджуючи складові фінансового права, – вказує
вчена, – необхідно виділяти сукупність норм, що охоплюють публічне
регулювання відносин, пов’язаних із рухом державних фондів коштів при
здійсненні банківської діяльності» [414, с. 110].
Характеризуючи в цілому розвиток вітчизняної фінансово-правової
науки на сучасному етапі, слід відзначити, що їй властива наявність різних
підходів до визначення предмету та структури фінансового права, його
окремих складових (підгалузей та інститутів), а також щодо можливих
шляхів та варіантів подальшого становлення. Поряд з існуючою полемікою у
сучасній

фінансово-правовій

літературі

спостерігається

практично

одностайність у розумінні і твердженні того факту, що фінансове право як
галузь права зазнало змін, зумовлених насамперед об’єктивними факторами.
Тому, теоретичне осмислення нових фінансово-правових реалій, вироблення
нових підходів до основних положень фінансового права спрямовано, перш
за все, на адекватне застосування норм законодавства у практичній
діяльності.
Особливості та пріоритети розвитку науки фінансового права на
сучасному етапі зумовлені насамперед потребами і запитами соціальної
дійсності, випливають із глибинних змін предмету і системи фінансового
права. В Україні, як і цілому ряді інших пострадянських держав закріплено
принцип пріоритетності прав та інтересів людини як найвищої соціальної
цінності. Встановлений на конституційному рівні, він базується на
ліберально-індивідуалістичному

праворозумінні,

який

має

за

основу

визнання самоцінності індивіда як адресата дій та актів держави. Ліберальноіндивідуалістичне праворозуміння як тип розуміння права є не просто
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пануючим у країнах розвинутої демократії чи орієнтиром для держав, що
прагнуть до такого рівня самоорганізації суспільства. Це правова реальність,
постулат, закріплений та забезпечений правовими нормами. Закріплення на
найвищому правовому рівні такого типу розуміння права в Україні ставить і
нові орієнтири в подальшому розвитку правової науки в цілому та науки
фінансового права зокрема.
Важливим аспектом реалізації даного фундаментального і всеосяжного
у правовому полі принципу, є його наголос на тому, що саме людина має
стати центральним об’єктом правового регулювання, а її природні потреби у
власному соціальному утвердженні, матеріальному і фінансовому достатку є
основною складовою предмета науки фінансового права. Це спонукає
науковців у своїх дослідженнях до переходу від об’єктивізації тлумачення
фінансово-правових відносин до концентрації основної уваги на суб’єкті
даних відносин (його інтересах, реальній здатності до реалізації цих
інтересів). На таких позиціях стоїть, зокрема, професор С.В. Запольський,
який, відзначаючи широкі правові можливості юридичних і фізичних осіб
щодо захисту власних майнових прав в галузі фінансів та формування
фінансово-правових відносин на «представницько-зобов’язуючій» юридичній
основі, пропонує ввести у застосування наукою фінансового права таку
категорію як суб’єктивне фінансове право [294, с. 27]. У необхідності
концентрації уваги наукою фінансового права на суб’єктивній стороні
фінансово-правових відносин свідчать також тенденції збільшення кількості
наукових робіт, присвячених дослідженню правового статусу громадянина як
суб’єкта фінансово-правових відносин [147; 186; 246; 542; 834]. Такі роботи є
актуальними, а головне – у повній мірі затребуваними запитами соціальної
практики.
Іншим пріоритетом науки фінансового права на сучасному етапі, що
випливає із ліберально-індивідуалістичного типу розуміння права є
дослідження

фінансово-правових

відносин

у

їх

взаємозв’язку

із

фундаментальними, константними основами соціальних явищ. Розвиток
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науки фінансового права з врахуванням даного пріоритету дозволить у більш
повній мірі задовольнити потреби у забезпеченні підвищеної динамічності
сучасних державних і юридичних інститутів, їх здатності швидко і адекватно
реагувати на соціальні зміни, що відбуваються сьогодні у суспільстві.
Реалізація

даного

пріоритету

можлива

при

відмові

від

жорстких

детерміністських схем у тлумаченні закономірностей соціальної дійсності.
Як вказували іще вчені юристи-фінансисти радянського періоду, професори
Ю.А.Ровінський, М.І.Піскотін, С.Д.Ципкін, Н.І.Хімічева, Л.К.Воронова,
О.М.Горбунова

дослідження

фінансово-правових

інститутів

повинно

здійснюватись на основі принципу єдності теоретичної і практичної
діяльності [661, с. 28]. Цілком погоджуючись із таким твердженням,
зазначимо, що відображаючи практичну діяльність, теоретичне пізнання є
частиною останньої, розвиває і змінює її. Аналітична, пізнавальна, по суті
теоретична діяльність науковця – дослідника фінансово-правової дійсності,
завжди має своєю іманентною метою сприяння підвищенню ефективності
останньої за рахунок поглиблення знань про її природу, зміст і форму,
розробці пропозицій щодо її удосконалення.
Визначаючи

правову

практику

одночасно

об’єктом

наукового

дослідження і споживачем науково-теоретичних розробок, відзначимо, що
фінансово-правова

наука

не

може

зводитися

тільки

до

чуттєвого

споглядання, коментування фінансово-правової дійсності. У такому випадку
неминуче відставання наукової доктрини від постійно змінних реалій,
орієнтованістю на сприйняття їх як даності, яка не підлягає критичному
аналізу, а тим більше – удосконаленню [294, с. 26]. Аналізуючи зв’язок
юриспруденції з практикою, досліджуючи в цьому контексті взаємодію
фінансово-правової доктрини і фінансового законодавства, ми вважаємо, що
очевидною є універсальність наукових розробок щодо політичних і правових
ідей, які закладаються в основу концепції владного акту держави. Тому ми
погоджуємося з думкою російської вченої, професора Ю.О. Крохіної, що
доктрина фінансового права виконує завдання додаткового джерела галузі
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фінансового права. Вона компенсує лаконічність нормативних положень,
забезпечуючи їх теоретичну повноту і юридичну визначеність, розкриваючи
нормативний зміст фінансово-правових категорій [385].
Серйозною проблемою науки фінансового права на сучасному етапі є
та, що потреби існуючої практики трансформації суспільних (в тому числі –
фінансово-правових) відносин, як правило, випереджають можливості
сучасної вітчизняної фінансово-правової науки. Крім того, сучасне фінансове
законодавство розробляється і затверджується головним чином на підставі
політичної доцільності, часто – міжпартійного компромісу, який, на жаль, не
завжди будується на підставі науково обґрунтованих рекомендацій. Як
показує аналіз практики реалізації розробок теорії фінансового права,
політичні структури, які уповноважені створювати оптимальні умови для
функціонування фінансової системи в конкретних економічних умовах
залишають незатребуваними вже розроблені наукою теоретичні моделі. При
спробах

досягнення

В.С. Яричевський

та

політичного

компромісу,

В.В. Яричевський,

як

зауважують

проводяться

різноманітні

експерименти, в той час як обґрунтовані та теоретично доведені конструкції
залишаються архівними цінностями [865, с. 71]. За такої ситуації, фінансовоправові акти не тільки не сприяють розвиткові економіки, а навпаки, можуть
набувати деструктивного характеру.
Особливістю сучасного стану і розвитку науки фінансового права є
процеси модифікації об’єкта і предмета науки фінансового права. Такі
процеси, на нашу думку, є цілком природними, адже, як справедливо
зазначає професор Н.І.Хімічева, наука фінансового права в даний період
розвивається

в

тісному

зв’язку

із

завданнями

становлення

нового

фінансового права, покликаного регулювати суспільні фінансові відносини,
які зазнали принципових змін [794, с. 17].
Вказуючи на об’єкт науки фінансового права як фінансово-правову
дійсність та визнаючи його об’єктивним феноменом, слід враховувати, що
він містить і суб’єктивну складову, оскільки об’єктивна дійсність постає
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перед людським пізнанням не сама по собі, а у формі практичної людської
діяльності [308, с. 64]. Як відзначав І.Х.Озєров, фінансово-правова дійсність,
будучи об’єктивно злагодженою структурою, не є чимось зростаючим із
самої себе, або чимось гармонічно побудованим у всіх своїх частинах. Це
продукт роботи багатьох людей, що працювали в різний час і в різних
напрямках [500, с. 18]. По-друге, фінансово-правова дійсність як об’єктивний
феномен теж не позбавлена суб’єктивної складової. Адже розвиток
правового регулювання пов’язаний з прийняттям органами державної влади
нормативно-правових актів і політичних і рішень. Тому, формуванню деяких
правових механізмів, що існують сьогодні у фінансовому законодавстві
властивий суб’єктивний елемент, який, як вдало підмічено М.В.Карасьовою є
результатом політичного зіткнення, а потім і компромісу законодавчої і
виконавчої влади, що впливають на виникнення, функціонування і
припинення фінансово-правових відносин [333, с. 25].
Предмет

науки

фінансового

права

опосередкований

об’єктом

наукового дослідження, у чому і полягає його об’єктивна зумовленість. Ми
поділяємо думку П.С.Пацурківського, що саме таке розуміння предмету
науки фінансового права дозволяє послідовно притримуватись принципового
положення про те, що для визначення дисциплінарного статусу відповідної
науки основним критерієм залишається об’єкт пізнання [539, с. 6-7]. Іншими
словами, ми можемо констатувати, що ідентифікація науки фінансового
права зумовлена об’єктивно існуючою якісною специфікою її предмету. У
той самий час, предмету науки фінансового права властива і суб’єктивна
складова. Йдеться про уявлення суб’єкта, який досліджує предмет науки
фінансового

права,

про

еволюцію даних

уявлень,

пов’язану як

з

об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. Саме цим можна пояснити
перманентно існуючі суперечності у поглядах вчених про предмет
фінансового права як між окремими вченими в рамках окремих наукових
шкіл і концепцій, так і між представниками різних наукових напрямків.
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Сучасний розвиток науки фінансового права стимулює розвиток і
удосконалення

її

власного

методологічного

арсеналу.

Трансформація

методології фінансово-правової науки відбувається в єдиному ключі еволюції
методології юридичного і соціального знання в цілому. Ми можемо
приєднатися до висловленої в юридичній літературі думці, що процес
трансформації методології юриспруденції відбувається в кілька етапів. Для
кожного з цих етапів характерні власні риси, з яких хотілося б виділити такі
основні: а) пошук об’єктивних основ для пояснення соціальної дійсності; б)
концентрація методів пізнання на суб’єктивній, «людській» стороні суспільних
відносин; в) формування переконання, що різні дослідницькі засоби повинні
доповнювати, а не виключати один одного [58, с. 93-95; 239, с. 63].
Умовою реалізації визначених пріоритетів є, на нашу думку,
концептуалізація сформульованих фінансово-правовою науковою доктриною
методологічних підходів, наукових теорій. Очевидно, що суперечливі
тенденції у правовому мисленні, науковий плюралізм, дискусії, що
супроводжують сприйняття правової дійсності є однією із закономірностей
функціонування будь-якої правової науки, в тому числі – науки фінансового
права. Дані фактори є також джерелом її руху, розвитку. Сьогодні в сучасній
правові науці досить мирно співіснують і успішно розвивається велика
кількість за своєю методологією наукових теорій. При цьому, жодна з них не
визнається істиною в останній інстанції. Однак, очевидним є й інше:
фінансово-правову науку формують систематизовані, цілісні знання, що
містять взаємопов’язані, взаємозумовлені поняття, які відображають як самі
правові явища, так і системні зв’язки фінансово-правової дійсності. Тільки
науково обґрунтована, «концептуально зріла» система понять дозволяє
говорити про розвинену науку, що займає власне місце в системі юридичних
наук. Проблема концептуалізації основних підходів в науці фінансового
права пов’язана з розв’язанням таких її методологічних завдань як
відтворення природних, фундаментальних, константних основ фінансовоправових відносин, визначення ролі суб’єкта цих відносин, використання
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методів і методик, орієнтованих на відображення об’єктивних аспектів
соціального середовища.
У сучасній фінансово-правовій літературі відзначається, що пануючим
підходом у науці фінансового права України, як і інших постсоціалістичних
держав, продовжує залишатись юридичний позитивізм як тип розуміння
фінансового права [532, с. 7]. Зароджений у дореволюційний період та
сформований, остаточно оформлений у радянський період розвитку
вітчизняної правової науки, даний підхід базується насамперед на
формально-догматичному

(спеціально-юридичному)

методологічному

інструментарії. В силу цього, ключовими проблемами, які намагаються
розв’язати представники даного
предмету

фінансового

права,

підходу є встановлення правових рамок
елементів

його

системи,

їх

правової

регламентації тощо. Оскільки історично даний підхід сформувався на
етатистському типі розуміння права, основними пріоритетами наукових
досліджень у його межах були і залишилися проблеми фінансової діяльності
держави, як особливого, превалюючого суб’єкта фінансово-правових
відносин. На цьому базується розуміння останніх як владно-майнових
відносин, пов’язаних із односторонньою діяльністю щодо мобілізації,
розподілу, перерозподілу і використання фондів грошових коштів. Саме таке
положення зустрічається у переважній більшості підручників та інших
навчальних джерел з фінансового права.
Якісні зміни у економічному та правовому житті постсоціалістичної
держави, серед яких ми виділили б, насамперед, втрату державою монополії
на власність, формування та поступове домінування ринкового сектора
економіки, суттєве зростання питомої ваги податків, як джерела наповнення
бюджетів усіх рівнів, затвердження на загальнодержавному рівні принципів
забезпечення державою прав та інтересів людини як найвищої соціальної
цінності та багато інших вимагають від науки фінансового права серйозної
ревізії існуючих в рамках позитивістського підходу положень. При чому,
такий факт усвідомлюють як опоненти, так і прихильники даного підходу. Як
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ілюстрація наведеному є численні пропозиції, які мають місце в сучасній
фінансово-правовій літературі щодо «уточнення такого поняття як фінансова
діяльність держави» [817, с. 5].
Таким

чином,

розвиток

сучасної

науки

фінансового

права

є

закономірним процесом, зумовленим, з одного боку, дією зовнішніх
об’єктивно існуючих чинників, головними з яких є постійно динамічні
потреби і запити соціальної дійсності, розвиток правової системи,
необхідність у покращенні діяльності щодо розподілу, перерозподілу та
використання загального суспільного доходу, зокрема – у формі публічних
фінансів тощо, з іншого боку, цей розвиток зумовлений

внутрішніми

процесами, що мають місце в науці фінансового права, такими як теоретикометодологічний плюралізм, трансформація методологічного арсеналу тощо.
Пріоритети розвитку науки фінансового права визначені, насамперед,
соціально-правовою дійсністю і випливають із гострої необхідності
адекватного відображення предмету і системи фінансового права.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі на основі системного дослідження предметної
зумовленості та методологічного базису науки фінансового права здійснено
теоретичне узагальнення суспільно-політичних, структурно-організаційних
та теоретико-методологічних передумов її становлення. Це дозволило
визначити основи систематизації фінансово-правових знань та розробити
концептуальні

положення,

що

розкривають

зміст

тенденцій

і

закономірностей становлення науки фінансового права, окреслюють ціннісні
та

методологічні

орієнтири

її

подальшого

розвитку.

У

результаті

сформульовано ряд висновків, узагальнень та пропозицій, що полягають у
наступному:
1. Предмет науки фінансового права є явищем, зумовленим історичним
етапом її розвитку, який з кількісної сторони, характеризується накопиченим
емпіричним матеріалом, а з якісної – сукупністю і ступенем розробленості
теоретичних узагальнень і рівнем розвитку методології, що іманентно рівню
інтелектуально-культурного розвитку тієї чи іншої спільноти на конкретному
етапі її існування. Тому предмету науки фінансового права властивий
одночасно суб’єктивний та історичний характер. Суб’єктивність предмета
фінансово-правових
позиціонуванні

досліджень

суб’єкта

по

проявляється
відношенню

до

у

самовизначенні
предмету,

а

та

також

екстрадефінітації, яка полягає у позиціонуванні суб’єкта пізнавальної
діяльності в існуючій системі ціннісних та ідеологічних координат
юридичної науки. Історичний характер предмету науки фінансового права як
суспільствознавчої науки проявляється в тому, що він безпосередньо
пов’язаний з етапом, на якому знаходиться в конкретний момент часу
наукове знання в цілому і його окремий сектор зокрема. Предмет науки
фінансового права є історичним, оскільки він змінюється в міру залучення в
сферу пізнання все нових і нових властивостей та явищ фінансово-правової
дійсності та виключення з неї всього того, що виявляється помилковим.
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2. Наука фінансового права, наповнюючи змістом і розкриваючи суть
поняття відповідної правової галузі, безперервно розширює і поглиблює
фінансово-правові знання. Правова дійсність пізнається з огляду на те, що
вона існує у фінансово-правовій сфері і досліджується за допомогою
правових методів, має юридичний, фінансово-правовий характер. Межа між
об’єктом вивчення, що відображає його емпіричне знання, з одного боку, і
юридично пізнаною дійсністю, втіленою в системі фінансово-правових
понять і характеристик з іншого боку, є умовною. У науковий обіг вводиться
не лише теоретичне, але й емпіричне знання, а пізнаваний об’єкт стає
невід’ємною складовою предмета пізнання. У процесі застосування
юридичного методу, об’єкт науки осягається як її предмет, тобто
відбувається перетворення емпіричного об’єкта в теоретичний предмет. З
цього випливає висновок про тісне переплетення об’єкта і предмета науки
фінансового права. Предмет даної науки об’єднує і мета пізнання відповідної
сфери дійсності, тобто безпосереднього об’єкта вивчення, і проміжні
результати в досягненні такої мети, і зміст фінансово-правового знання, що
складається в процесі наближення до мети. За такого підходу до розуміння
проблеми предмета науки, розкриття поняття фінансового права стає її
основною метою, орієнтиром для формування відповідної наукової галузі.
Разом з тим, об’єкт і предмет вивчення є різнорідними явищами. Перше з них
належить до права і об’єктивується у фінансово-правових відносинах та
нормах, друге – до наукового знання про ці норми і відносини, що
відображається у наукових джерелах.
3. Наука фінансового права є сукупністю, сумою накопичених,
осмислених і систематизованих знань про певну сферу дійсності, а також
пізнавальною діяльністю суб’єктів у цій сфері. Іманентною властивістю
науки є її направленість на щось, що в силу цієї направленості і є для цієї
науки її предметом. З огляду на це, виділена та відокремлена суб’єктом
пізнання частина певної сфери правової дійсності є предметом юридичної
науки. Таким чином, об’єктом науки фінансового права є певна частина
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фінансово-правової дійсності, на яку спрямоване наукове пізнання у рамках
даної науки. У свою чергу, предметом науки фінансового права є визначене
та відокремлене суб’єктом пізнання коло питань у сфері фінансово-правової
дійсності.
Фінансово-правова дійсність є відокремленою сферою правової
дійсності, яка складається у сфері дії норм фінансового права і досліджується
однойменної наукою за допомогою відповідних методологічних прийомів.
До

об’єктів

дослідження

належать

норми

фінансового

права,

що

формалізовані в різних джерелах, фінансово-правові відносини, а також саме
фінансово-правове знання як результат вивчення вказаних об’єктів.
Дослідження різних проявів об’єктів науки фінансового права сприяє
всебічному осягненню її предмета. Тому можна стверджувати, що об’єкт
науки фінансового права формалізується у її предметі, а предмет
розкривається через пізнання об’єкта. Дане твердження знаходить своє
відображення

у

співвідношенні

предмета

науки

і

предмета

галузі

фінансового права. Вони існують в нерозривному взаємозв’язку і у
взаємному впливі. З одного боку, норми та інститути фінансового права,
будучи об’єктом пізнання науки, визначають теми і напрямки дослідження,
сприяючи осягненню її предмета. З іншого боку, фінансово-правова наука,
критично оцінюючи право, вирішує завдання його вдосконалення і таким
чином впливає на предмет галузі.
4. Кінцевий результат наукової діяльності залежить не тільки від того,
хто діє (суб’єкт) або на що вона спрямована (об’єкт), але і від того як
відбувається даний процес, які способи, прийоми, засоби при цьому
застосовуються. У зв’язку з цим, межа між сутнісною і методологічною
частинами пізнавальної діяльності носить умовний і динамічний характер,
так як обидві частини є напрямками однієї науки, хоча кожна і володіє
відносною автономністю. Оскільки основною функцією методу наукового
дослідження є внутрішня організація і регулювання процесу пізнання або
практичного перетворення того чи іншого об’єкта, то метод зводиться до
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сукупності визначених правил, прийомів, способів, норм пізнання і дії. Він є
системою розпоряджень, принципів, вимог, які повинні орієнтувати в
рішенні конкретної задачі, досягненні певного результату в тій чи іншій
сфері наукової діяльності. Головним призначенням методу дослідження у
науці фінансового права є забезпечення на основі відповідних принципів
(вимог, приписів тощо) успішного вирішення певних пізнавальних і
практичних проблем, приріст знання, оптимальне функціонування і розвиток
тих чи інших об’єктів. У зв’язку з цим, питання методу і методології не
можуть бути обмежені лише філософськими або внутрішньо науковими
рамками, а повинні ставитися у широкому історичному та соціокультурному
контексті. Це означає, що необхідно враховувати зв’язок науки фінансового
права з практикою на певному етапі соціального розвитку, її взаємодію з
іншими формами суспільної свідомості, співвідношення методологічного і
ціннісного

аспектів,

«особистісні

особливості»

суб’єкта

пізнавальної

діяльності та багато інших соціальних факторів. Метод пізнання фінансового
права – це система способів і прийомів пізнавальної діяльності, що
застосовуються

суб’єктом

для

пізнання

визначеного

ним

предмету

дослідження з метою набуття нових знань про фінансове право.
5. Систематизація фінансово-правових знань, зумовлена і прямо
залежна від предметно-методологічної визначеності науки фінансового
права. Предметна зумовленість методології фінансово-правових досліджень
забезпечує змістовну єдність фінансово-правової науки. У свою чергу,
основні завдання науки фінансового права служать свого роду програмою її
системи, яка орієнтує всі структурні складові останньої. Тому, предметнометодологічна визначеність і її програмна (цільова) заданість надають
системі науки фінансового права якість цілісності. Це знаходить своє
відображення у наступній логічній схемі. Предмет науки виокремлює і
об’єднує фінансово-правове знання і у такий спосіб персоніфікує його.
Конкретизація
фінансового

предмета
права,

зумовлює

виділення

за

внутрішню

структуризацію

предметними

ознаками

науки

відносно
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самостійних частин її системи. Методи дозволяють диференціювати
фінансово-правове знання на методологічні блоки, які здатні або зайняти у
структурі науки самостійне місце (наприклад, історія науки, історія галузі
фінансового права), або надати методологічного забарвлення певній
предметно-визначеній частині системи науки (наприклад, компаративне,
емпіричне, статистичне знання тощо).
Система науки фінансового права являє собою систему наукових знань
про чинне фінансове право, його правові інститути, що відображає певною
мірою систему даної галузі права. Однак, це не дає підстав для ототожнення
правової галузі з наукою про неї. Система науки фінансового права не копіює
систему галузі, так як вона ширша і багатша за неї. Наука включає до свого
складу окрім знання про чинне фінансове право також об’ємну інформацію
про його понятійно-категорійний апарат, про існуючі фінансово-правові
теоретичні концепції і положення, коментарі діючих фінансових законів,
соціологію фінансового права, історичний матеріал про його становлення,
галузеву бібліографію тощо.
6. Складові системи науки фінансового права розрізняються між собою
за складністю побудови, за методом і прийомами виділення, за характером
зв’язків і відносин тощо. Така побудова системи науки об’єктивується в її
структурі, яка являє собою її внутрішню форму, що характеризується
стійкістю і закономірністю зв’язків окремих складових. Компоненти, що
становлять систему науки фінансового права, є продуктом розумової
діяльності, а тому є відображенням пізнання досліджуваних наукою явищ
фінансово-правової дійсності. Вони піддаються систематизації лише в
опосередкованому вигляді – у формі понять, принципів, теорій, наукових
дисциплін та інших теоретичних комплексів знань. Дана обставина посилює
вплив суб’єктивного моменту на побудову системи юридичної науки,
відмежовує її від системи галузі як зумовлюючого її начала. Аналіз системи
науки фінансового права передбачає виділення її складових елементів,
розкриття їх внутрішніх і зовнішніх зв’язків та взаємодії, а також
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методологічних блоків фінансово-правового знання. За своєю будовою
елементи її системи можуть бути простими і складними. До числа перших
належать наукові поняття, які виступають первинними, необхідними і
неподільними елементами. У функціональному плані поняття відіграють
роль логічних утворень, інтегруючих фінансово-правове знання і сприяють
його об’єднанню в більш складні компоненти – теоретичні побудови і
підсистеми.
Наука фінансового права складається із системи понять, які в її
структурі виступають первинними елементами фінансово-правового знання,
а за своїм сутнісним змістом є теоретичними узагальненнями відповідного
рівня. Будучи, з одного боку, формою мислення і вираження наукового
знання, з іншого – засобом пізнання, поняття виконують як гносеологічну,
так і методологічну функції. Гносеологічне призначення понять полягає у
відображенні та фіксуванні найбільш загальних, істотних властивостей і
найважливіших взаємозв’язків фінансово-правових явищ і процесів. У ході
формування понять виявляються закономірності становлення і розвитку
інститутів фінансового права, визначається місце того чи іншого об’єкта в
системі явищ фінансово-правової дійсності в цілому. Будучи науковими
утвореннями, поняття є результатами пізнавального процесу. Разом з тим
вони служать відправною точкою поглибленого і всебічного вивчення
предмета науки фінансового права, є передумовою подальших наукових
пошуків. Методологічна функція понять полягає у систематизації фінансовоправового знання. Саме у наукових узагальненнях концентрується основний
зміст загальної теорії фінансового права, складаються її концепції, теорії,
гіпотези, принципи та інші складні утворення наукової думки.
7. Головним стимулом для первісного формування та подальшого
накопичення знань про публічні фінанси та їх правове регулювання став
інтенсивний розвиток фінансово-правових відносин. На певному етапі
суспільно-політичного розвитку країн Західної Європи цей процес призвів до
формування науки про фінанси і її теоретичного осмислення (класифікації,
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систематизації, взаємодії з іншими науками), що знайшло своє вираження в
теорії меркантилізму як історично першій цілісній системі знань про публічні
фінанси. Своєрідним відгалуженням меркантилізму, що розвився в умовах
фінансового господарства Німеччини стала камеральна наука про фінанси, як
частина камеральних наук, що вивчають державне господарство. Саме
німецькі камералісти зробили перші спроби систематичного викладення
основ фінансового управління і створили теоретичні основи фінансової
науки. В кінці ХVІІІ та на початку ХІХ ст. питання державних фінансів
стають предметом детального і всебічного аналізу у зв’язку з докорінними
перетвореннями в політичному, соціальному, економічному житті Європи
під впливом Великої французької революції та технологічного процесу. Це
було зумовлено тим, що існуюче правове відношення людини до людини
вимагало виникнення у суспільстві певного порядку відносин, який би
підпорядковувався ідеї правового відношення, був би не просто порядком, а
саме правовим порядком. У зв’язку з цим, якісно новий погляд на державні
фінанси був зумовлений впливом нових теорій у сфері філософії,
державознавства та формуванням вчень фізіократів і концепції А. Сміта в
рамках політичної економії.
Вагомість внеску А. Сміта у процес формування фінансової науки як
комплексної системи знань полягає в тому, що завдяки йому вчення про
фінанси набуло наукової форми. Внаслідок застосування поряд з історичним
та

порівняльним

методами

наукового

дослідження

також

методу

абстрагування, фінансова наука вперше у своїй історії здобула домінування
над практикою. Вона набула настільки самостійного значення, що
сформульовані наукові ідеї та положення почали використовуватись у
законотворчій діяльності країн Європи. Подальший розвиток системи
економічних знань в рамках політичної економії у ХVІІІ сторіччі створив
передумови для відокремлення з неї фінансової науки. Інтенсивний ріст
фінансового

господарства

став

головним

стимулом

її

подальшого

становлення. На певному етапі суспільно-політичного розвитку у ХІХ ст. цей
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двоєдиний процес призвів до формування системи науки про фінанси і її
теоретичного осмислення (класифікації, систематизації, взаємодії з іншими
науками) тощо. Перехід від абсолютизму – до конституційного управління,
пов’язаного

з

розглядом

та

затвердженням

бюджету

народними

представниками, зумовив необхідність розробки бюджетного права, вимагав
нового підходу до трактування податків як джерела наповнення казни
держави. Протягом другої половини ХІХ ст. у європейській фінансовій та
юридичній літературі сформувались дві точки зору до трактування
співвідношення фінансової науки і науки фінансового права. Відповідно до
першої, вчені заперечували самостійність науки фінансового права і не
визнавали

меж

та

відмінностей

між

нею та

фінансовою наукою.

Представники другої точки зору виокремлювали науку фінансового права як
галузь юридичних знань із системи економічної науки про фінанси,
наполягаючи

на

її

власному

предметі

дослідження,

методології,

категоріальному апараті, ролі стосовно практики тощо.
8. Досліджуючи процес формування фінансово-правової думки у
вітчизняній науці протягом ХVІІІ століття, слід відзначити, що він
зумовлений

насамперед

суспільно-політичними

та

економічними

перетвореннями, які відбувались у даний період. Становлення абсолютизму,
що зумовив необхідність ефективного функціонування розгалуженої і строго
вибудуваної системи державних фінансів, стимулював у науковому
середовищі пошук нових ідей та принципів здійснення фінансової політики
держави, які б використовувались у комплексі з іншими управлінськими та
економічними заходами. Ці процеси стають багатим підґрунтям для появи
уявлень, ідей, поглядів, які у своїй масі зводяться до спроб пояснити і
узагальнити причини і наслідки існуючих фінансових перетворень, вплив на
них різноманітних факторів, в тому числі – засобів правового регулювання
фінансових відносин. Фінансова політика, що реалізовувалась державою
шляхом нормотворчої діяльності, знаходить своє відображення в перших
теоретичних моделях фінансових систем, які пропонується впроваджувати у
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різних економічних і політичних умовах. Фінансово-правові погляди цього
часу були продуктом та водночас віддзеркаленням фінансової системи
держави і відображали практику правового регулювання насамперед
податкових правовідносин. В той же час, вироблені фінансово-правовою
думкою ХVIII ст. теоретичні положення заклали підвалини теорії вітчизняної
науки фінансового права, стали методологічною основою її подальшого
становлення.
9.

Початок

ХІХ

ст.

ознаменувався

зародженням

вітчизняної

«академічної» фінансової науки. У працях Х. Шльоцера, Г. Шторха,
Л.Г. Якоба та інших видатних вчених – представників «російсько-німецької
школи» фінансова система Російської імперії вперше розглядається у якості
цілісного об’єкту детального і всебічного дослідження. В цих роботах
закладені підвалини теорії фінансової науки як системи взаємопов’язаних
понять і категорій. Про значення наукового надбання «російсько-німецької
школи» свідчить також той факт, що вказані вище праці її представників
слугували основними та незмінними навчальними посібниками при вивченні
системи державних фінансів протягом більше, ніж півсторіччя. При цьому,
вони не втратили власної теоретичної значущості і у наш час.
Поряд зі становленням академічної фінансової науки в рамках
політичної

економії,

чому

сприяла

насамперед

наукова

діяльність

представників «російсько-німецької школи», у Російській імперії на початку
ХІХ сторіччя почали формуватись та активно розвиватись фінансово-правові
ідеї і концепції окремих складових частин фінансового права. Їх характерною
особливістю було те, що вони були продуктом нового світогляду
побудованого на принципово відмінних від феодальних цінностей засадах.
Тісний взаємозв’язок науки з вільнодумством був головною особливістю
становлення фінансової і фінансово-правової думки в Росії на початку ХІХ
сторіччя. Політична економія, яка включала в себе основи науки про фінанси
і яка народилась разом з конституційною свободою народів Європи, мала
яскраво виражену антифеодальну й антикріпосницьку спрямованість.
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Фінансово-правові ідеї першої половини ХІХ сторіччя, які сформувались в
умовах панування кріпосництва і феодальних виробничих відносин не
завжди були затребувані існуючою суспільною практикою і багато в чому
випереджали свій час. Однак, разом з цим, вони означили напрямки
майбутнього реформування фінансової системи та намітили перспективи
удосконалення фінансового законодавства. Саме в даний період були
сформовані передумови майбутнього інтенсивного розвитку фінансовоправової теорії і практики.
10.Структурно-організаційною складовою передумов становлення і
розвитку вітчизняної фінансово-правової науки є запровадження фінансового
права як навчальної дисципліни у вітчизняних університетах, що призвело до
досягнення значних результатів як у підготовці юристів-теоретиків, так і в
забезпеченні апарату державного фінансового управління кваліфікованими
фахівцями. Головною передумовою запровадження навчального курсу
фінансового права в системі університетської освіти стало створення на
початку ХІХ ст. перших організаційно-структурних одиниць – кафедр
політичної економії та законів

про фінанси, на базі яких здійснювалась

підготовка майбутніх теоретиків і практиків у фінансово-правовій сфері.
Аналіз становлення науки фінансового права та її викладання на
юридичних факультетах у першій половині ХІХ ст., дозволив зробити
наступні висновки: 1) не існувало єдиного підходу до найменування цієї
навчальної дисципліни. У різні роки та у різних навчальних планах і курсах
зустрічались такі назви, як: «Закони про державні повинності і фінансії»,
«Основи фінансової науки», «Теорія фінансів», «Основні начала фінансової
науки»,

«Фінансове

2) Викладання

право»,

фінансового

«Нариси

права

науки

фактично

фінансового
являло

собою

права».
виклад

комплексної навчальної дисципліни, що включала в себе елементи
політекономії, камералістики, науки про фінанси, економічної політики,
поліцейського права і фінансового законодавства. 3) Структурно навчальна
дисципліна фінансового права належала або до камералістики, або читалася
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викладачами кафедри дипломатики і політекономії. В результаті цього, до
кінця першої половини ХІХ ст. професорсько-викладацький корпус даних
кафедр, який до цього переважно складався з іноземних викладачів, почав
заповнюватися вітчизняними молодими вченими з числа вихованців рідних
університетів, які внесли неоціненний внесок не лише у розвиток фінансовоправової науки, а й у процес удосконалення її викладання у вітчизняних
університетах.
11. Становлення та розвиток ринкових капіталістичних відносин, що
відбувались у країнах Центральної та Східної Європи у середині ХІХ
століття, докорінно змінили господарську та фінансову системи тогочасного
суспільства, стали підвалинами їх комплексної модернізації. У результаті
глибинних реформ в цей період відбувались не тільки кардинальні зміни у
суспільно-політичному та соціально-економічному житті суспільства, але й
мала місце зміна державної ідеології, яка супроводжувалась виробленням
якісно нових доктринальних підходів до формування бюджетної, податкової,
грошово-кредитної політики держави, що потребувало належної теоретичної
основи. Стрімкий розвиток економічних відносин вимагав комплексних
наукових розробок, теоретичних обґрунтувань та узагальнень. Якщо при
відносній спрощеності державного управління фінансовою системою,
властивій епосі Абсолютизму, регулювання державними фінансами можна
було здійснювати емпіричними методами, то перехід до вільного ринкового
господарства потребував глибоких теоретичних оцінок і узагальнень щодо
якості правового оформлення фінансових відносин та функціонування
державного фінансового апарату. Звернення практиків до теорії стало
необхідністю, тоді як заперечення чи зневажання наукових положень
загрожувало настанням негативних практичних результатів. Даний чинник
також зумовлював підвищений інтерес до наук, пов’язаних з економікою та
державознавством, зокрема – до науки фінансового права. Зі збільшенням
нормативно-правової бази регулювання державної фінансової системи все
складніших форм набувала фінансова діяльність держави. У другій половині
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ХІХ ст. збільшилась кількість правових норм, що регулювали відносини зі
стягнення податків та здійснення державних видатків. Нормативному
оформленню підлягав порядок складання державного бюджету, мала місце
деталізація правового регулювання у сфері грошового обігу та розрахунків,
управління зовнішнім та внутрішнім державним боргом тощо. Суттєве
збільшення обсягу правових норм призвело до формування в системі
національного законодавства окремої самостійної галузі – фінансового
законодавства, що зумовило необхідність його теоретичного опрацювання.
12. Сформовані на початку другої половини ХІХ ст. гострі соціальні
запити на теоретично обґрунтовану модифікацію фінансової системи
держави зумовили потребу у систематизації існуючої сукупності знань про
фінансове право та у виробленні нових концептуальних положень,
спроможних змоделювати розвиток правового регулювання фінансового
господарства. В історії фінансово-правової науки даний період став базою
для переходу від емпіричних спостережень та історичних нарисів до
аналітичних досліджень і побудови цілісних теоретичних систем –
сукупності знань про фінансове право.
Розглядаючи

системність, як одну з ознак сформованості

та

самостійності науки фінансового права, зроблено висновок, що саме період
60-80-х років ХІХ століття став етапом її формування як самостійної галузі
наукових досліджень на вітчизняних теренах. У цей час були опубліковані
крупні монографічні роботи, які суттєво розширили сферу науки фінансового
права, видані системні, фундаментальні за своїм змістом лекційні курси та
підручники з даної навчальної дисципліни. У означений історичний період
фінансово-правові

дослідження

набули

«наукової форми» –

почали

здійснюватись на базі вітчизняних університетів штатними вченими, які
нерідко поєднували власну наукову діяльність із громадською, політичною
діяльністю чи державною службою. Наукові дослідження з фінансової та
фінансово-правової проблематики виконувались на спеціально створених
університетських кафедрах фінансового права у рамках захисту вченими
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магістерських і докторських дисертацій та отримання вченого звання доктора
чи професора фінансового права. Тобто, фінансово-правова наука набула
формального статусу академічної (університетської) науки.
13. Перехід від панування абсолютизму до конституційної форми
правління, що мав місце у ряді країн Західної Європи у середині ХІХ ст.,
кардинальним чином вплинув на юридичну та фінансово-економічну науку.
Будучи одним зі стрижневих та невід’ємних елементів конституційного
правління, процедура розгляду та затвердження бюджету народними
представниками

постала

ключовим

питанням

у

проблематиці

західноєвропейської фінансової та фінансово-правової науки. Проблеми
організації

фіскальної

діяльності

держави

поступово

заміщувались

питаннями справедливості оподаткування всіх прошарків суспільства,
узгодження державних потреб у фінансових ресурсах із загальносуспільними
потребами, рівномірності розподілу бюджетних коштів тощо. Така зміна
пріоритетів у предметі науки фінансового права призвела до трансформації
методології фінансово-правових досліджень. Аналітичні методи класичної
школи політекономії, що панували у ХVIII – на початку ХІХ ст. у
європейській фінансовій думці та історичні методи німецької історичної
школи другої половини ХІХ ст., застосовувались вітчизняними вченимифінансистами з поєднанням соціологічних методів, в основу яких була
закладена ідея причинного дослідження фінансово-правових явищ як
продукту суспільно-політичних умов, а саме – економічного ладу і
політичної організації конкретної держави. Теорія народного представництва
та побудована на ній соціологічна методологія, що активно розроблялась і
обговорювалась у широких колах західноєвропейської науки і громадськості
знаходила свій відголос і у вітчизняній економічній та фінансово-правовій
науці. Розвиток ринкових

капіталістичних

відносин та

становлення

інститутів народного представництва призвели до розширення сфери
фінансово-правових досліджень, в яких головний акцент був зосереджений
на

бюджетно-правовій

проблематиці.

Вчення

про

бюджет

у науці
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фінансового права на межі ХІХ-ХХ ст. стало її системоутворюючим та
одночасно каталізуючим фактором у розробці проблеми узгодження
державних потреб у фінансових ресурсах при ефективному і справедливому
розподілі

загальнонаціональних

конструкцією

науки

доходів.

фінансового

права

Ключовою
стала

методологічною

концепція

причинно-

наслідкового зв’язку фінансово-правових явищ як результату конфлікту чи
компромісу різних груп соціально неоднорідного суспільства. Це призвело до
розширення

предмету

фінансово-правової

науки,

збагачення

її

методологічного арсеналу соціологічними методами дослідження суспільнополітичних передумов виникнення та існування інститутів фінансового
права.
14. На

основі

аналізу праць, присвячених

фінансово-правовій

проблематиці кінця ХІХ – початку ХХ століття, зроблено висновок про
існування двох доктринальних підходів до трактування предмета науки
фінансового права, що сформувалися в цей період. Відповідно до першого
підходу, предметом науки фінансового права є фінансове господарство
держави: його сутність, структура, форми та методи державної фінансової
політики

тощо.

У

межах

даного

напряму

здійснювалася

розробка

економічної догматики науки фінансового права. Такий підхід сформувався
під впливом німецької наукової школи фінансів, що набула особливого
поширення в російській імперській науці. Результатом такого тлумачення
було віднесення науки фінансового права до складу фінансової науки як її
допоміжної, другорядної складової. Представниками другого підходу
визначалася домінуючою юридична складова предмета науки фінансового
права. Характеризуючи науку фінансового права як науку про правові норми,
що регулюють сферу державного фінансового господарства, в рамках даного
підходу обґрунтовувалось, що її зміст повинен становити систематичний
виклад правил та норм, що визначають завдання, органи, межі, принципи,
засоби

та

відповідальність

фінансового

управління,

відповідність
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сформованим поняттям про мету держави, про політико-громадянську
свободу та корінні умови добробуту окремих громадян і всього народу.
15. Зі становленням капіталістичних відносин в промисловості,
фінансовій та банківській сфері наприкінці ХІХ – початку XX ст. значно
збільшився попит на фахівців юридичного та фінансово-економічного
профілю, що у свою чергу, стимулювало розвиток фінансово-економічних та
суміжних з ними правових наук, призвело до розширення спектру
університетських дисциплін і збагаченню їх проблематики. Формування
широкої і чисельної верстви юристів-фінансистів, що були затребуваними у
різних сферах фінансової практики, як в системі державного управління
фінансами, так і у сфері приватного підприємництва, в тому числі – у
банківській та кредитній системі, супроводжувалось становленням потужної
вітчизняної наукової школи фінансового права. У вітчизняних університетах
сформувалась ціла плеяда видатних вчених, авторів як фундаментальних
наукових праць з фінансово-правової проблематики, так і великої кількості
підручників, навчальних посібників, курсів лекцій з фінансового права.
Широке та взаємодоповнююче поєднання наукової та педагогічної діяльності
у стінах університетів, що полягало у постійному вдосконаленні методики
викладання фінансового права, сприяло бурхливому розвитку фінансовоправової освіти держави в цілому.
16. Падіння Російської монархії, зумовлене окрім зовнішніх, також
внутрішніми факторами, результатом яких стало створення на її теренах
нової радянської держави, призвело до кардинальної зміни всіх існуючих
ціннісних

ідеалів:

морально-етичних,

релігійних,

філософських,

ідеологічних, в тому числі – правових та економічних. Положення
марксизму-ленінізму,

що

були

проголошені

єдиновірними,

стали

визначальними, керівними для всіх без винятку галузей науки. Радянська
влада та її ідеологія створили для вітчизняної науки жорсткі доктринальні та
методологічні рамки, вихід за межі яких прирівнювався до злочину, а вчений,
що дозволив собі подібне, – визнавався ворогом радянської держави та
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народу. Разом з тим, обґрунтовано доведено, що марксистсько-ленінська
доктрина завоювала пануюче становище у радянській науці, набувши при
цьому широкого поширення у дореволюційній російській правовій,
економічній, історичній та інших науках. Концепція К. Маркса здійснила
істотний вплив на російську дореволюційну науку фінансового права. Її
ключова ідея про існування перманентної боротьби антагоністичних
соціальних груп, результатом якої і стало виникнення фінансово-правових
інститутів та фінансового права в цілому, вплинула на зародження
соціологічного напрямку, що сформувався у вітчизняній фінансовій науці на
межі XIX-XX ст. Об’єднуючою ідейною лінією у працях представників даної
наукової течії було те, що вони приділяли особливу увагу проблемі
методології науки фінансового права та проводили розмежування між
фінансовою наукою і фінансовим правом.
Паралельно до соціологічної методології дослідження фінансовоправової проблематики, як способу вивчення колективних фінансових потреб
та організації їх забезпечення, у радянській фінансово-правовій науці на
початку ХХ ст. розробляється абстрактно-типологічна методологія, у рамках
якої фінансове господарство суспільства розглядається без його прив’язки до
певних державно-владних утворень. У зв’язку з кардинальною відмінністю
від пануючих у фінансовій та фінансово-правовій літературі наукових
підходів, абстрактно-типологічна концепція публічних фінансів, не отримала
належної уваги з боку наукової громадськості. Ключова наукова категорія
даної концепції – публічність фінансів, як їх іманентна властивість та ознака
– не вписувалась у ленінську доктрину радянської держави і фактично була
піддана забуттю у радянській фінансовій та фінансово-правовій науці.
17. Аналіз стану та динаміки фінансово-правових досліджень, як і
становища науки фінансового права у радянській державі в цілому,
дозволило виділити два відносно відокремлених за часовими рамками та за
сутнісним змістом періоди її еволюції. Перший період, який хронологічно
відповідає 20-тим – 30-тим рокам ХХ ст., характеризувався відмовою від
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набутого теоретико-методологічного доробку вчених, який не вписувався у
рамки марксистсько-ленінської ідеології, його повного заперечення та
визнання ворожим для молодої радянської держави. Ідеологізація науки, її
перенесення на марксистсько-ленінську основу шляхом прямого втручання
партійного та адміністративного апарату держави призвели до трагічних
наслідків не лише у теоретичному та структурно-організаційному, але й у
людському вимірі. Теоретичні дослідження фінансово-правових інститутів
здійснювались або у рамках фінансової науки як складової марксистської
політичної економії, або у ракурсі адміністративно-правової проблематики.
Статус науки фінансового права як самостійної і відокремленої галузі
правових знань фактично було нівельовано, що призвело до вибіркового та
часто тенденційного дослідження і трактування фінансово-правових явищ.
На противагу першому, другий період вітчизняної фінансово-правової
науки, що припав на 40-ві – 80-ті роки ХХ ст., є одним з визначальних у
процесі її становлення. Відмовившись від монізму економічної складової її
предмету, радянські вчені фінансисти «другої хвилі» фактично вибудували
нову систему знань про фінансове право, у якій головний акцент робився на
вивченні і обґрунтуванні закономірностей та особливостей правового
регулювання фінансових відносин. Саме у цей період вченими детально
розроблений понятійно-категорійний апарат загальної частини фінансового
права, сформовані єдині підходи до трактування його предмету та системи,
які стали базовою теоретичною основою для подальших фінансово-правових
досліджень.
18. Кардинальне реформування економіки пострадянської України, що
розпочалось на початку 90-х років ХХ сторіччя, змістом та спрямуванням
якого став перехід до ринкових правовідносин, повністю оновило фінансове
законодавство держави та водночас загострило потребу у перегляді
теоретичних позицій та підходів до розуміння фінансового права, його
системи та окремих складових інститутів. Відмова від принципу монополії
державної власності у сфері фінансів, зміна ідеологічних орієнтирів з
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державоцентристських

на

антропоцентристські

та

соціоцентристські

визначили тенденції розвитку фінансового права як галузі національного
права в умовах становлення соціально-орієнтованої національної ринкової
економіки.
Характеристика розвитку вітчизняної фінансово-правової науки на
сучасному етапі дозволила зробити висновок про наявність різних підходів
до визначення предмету та структури фінансового права, його окремих
складових (підгалузей та інститутів), а також щодо можливих шляхів та
варіантів подальшого становлення. Поряд з існуючою полемікою у сучасній
фінансово-правовій

літературі

має

місце

одностайність

у

розумінні

фінансового права як правової галузі, що зазнала змін, зумовлених
насамперед об’єктивними факторами. Тому, теоретичне осмислення нових
фінансово-правових реалій, вироблення нових підходів до основних
положень фінансового права спрямовано на адекватне застосування норм
законодавства у практичній діяльності.
19. Розвиток фінансово-правової науки на сучасному етапі зумовлений
потребами і запитами соціальної дійсності, які випливають із глибинних змін
предмету

і

системи

фінансового

права.

Перетворення

соціально-

економічного й політичного ладу на пострадянському просторі, що
супроводжуються процесами демократизації суспільства, встановлення
нових форм його взаємодії з державою, гостро потребують належного
юридичного забезпечення, яке би базувалось на відповідній науковотеоретичній базі. Це зумовлює потребу у переосмисленні пануючих у
фінансово-правовій науці підходів щодо розуміння її ролі і значення у
новітніх умовах соціальної дійсності. Нагальною є потреба у виробленні та
концептуальному обґрунтуванні таких теоретичних положень фінансовоправової науки, які би стали основою фінансового права на нових етапах
його розвитку, методологічним ключем у його ідентифікації як самостійної
галузі права в системі права сучасної держави.
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