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актуальНі питаННя юридичНих  
фактів у бюджетНому праві

Б юджетно-правові норми, закріплюючи правила поведінки 
суб’єктів бюджетних правовідносин, неспроможні само-

стійно спричинити їх виникнення, зміну чи припинення. вони є 
встановленою можливістю, а точніше, передумовами виникнення та 
розвитку бюджетних правовідносин, реальне їх виникнення, зміна 
та припинення можливі лише за наявності юридичних фактів. 

Юридичні факти в теорії права досліджувалися у працях 
с. с. алексєєва, с. м. братуся, в. п. грибанова, о. с. іоффе, в. 
б. ісакова, с. ф. кечек’яна, о. о. красавчикова, Ю. к. толстого, р. 
й. халфіної та інших. У теорії фінансового права юридичні факти 
розглядалися у роботах л. к. воронової, м. в. карасьової, Ю. о. 
крохіної, м. п. кучерявенка, н. і. хімічевої та ін. У працях цих 
науковців юридичні факти досліджуються як самостійні елементи 
правової реальності (дійсності), а також у механізмі правового ре-
гулювання суспільних відносин.

незважаючи на численність наукових праць, присвячених про-
блематиці юридичних фактів, вона не втратила наукового інтересу 
внаслідок її актуальності та багатоаспектності, а також процесу на-
копичення нових знань, що спонукає дослідників до уточнення, а в 
деяких випадках і перегляду тих чи інших підходів при з’ясуванні 
механізму правового регулювання суспільних відносин і розвитку 
правовідносин.

Юридичні факти у бюджетному праві виконують такі функції:
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– правоустановчу, сутність якої полягає у заснуванні бюджетних 
правовідносин відповідно до умов, визначених гіпотезою бюджетно-
правової норми шляхом трансформації встановленої правової моделі 
правовідносин у реальні бюджетні правовідносини;

– конструктивну, зміст якої становить у конструювання моделі 
бюджетних правовідносин, залежно від різних обставин і втілення 
цієї конструкції у бюджетну діяльність;

– гарантійну, сутність якої полягає у забезпеченні розвитку регу-
лятивних бюджетних правовідносин, а у випадку відхилень – засто-
сування заходів впливу щодо приведення бюджетних правовідносин у 
відповідність до встановленої бюджетно-правовими нормами моделі;

– інформаційну, зміст якої визначається доведенням до свідомості 
суб’єктів бюджетного права тих обставин, які призводять до юри-
дичних наслідків, у їх однаковому розумінні та формуванні право-
свідомості суб’єктів бюджетного права;

– прогностичну функцію, сутність якої полягає у тому, що суб’єкт 
бюджетного права з високим ступенем імовірності може передбачити 
ті наслідки, які можуть настати, якщо він своїми діями матеріалізує 
нормативну модель юридичного факту.

оскільки юридичні факти є сукупністю різних обставин, які 
мають різне правове значення та конструкцію, то виникає потреба 
у їх класифікації. науково обґрунтована класифікація юридичних 
фактів дозволить розширити наші уявлення про них, сприятиме 
більш глибокому розумінню їх ролі, значення та місця в механізмі 
розвитку бюджетних правовідносин, дозволить викрити недоліки 
в їх нормативному закріпленні та вирішити ряд інших проблемних 
питань. За критерієм періодичності дії можна виділити юридичні 
факти однократної дії, юридичні факти періодичної дії та юридичні 
факти випадкової дії.

Юридичними фактами однократної дії мають визнаватися обста-
вини, з якими бюджетно-правова норма пов’язує виникнення, зміну 
чи припинення бюджетних правовідносин у конкретному випадку.

Юридичними фактами періодичної дії мають визнаватися об-
ставини, з якими бюджетно-правова норма пов’язує періодичне ви-
никнення, зміну чи припинення бюджетних правовідносин. такими 
обставинами є, зокрема, подання місячної звітності про виконання 
бюджету. подання звітності у встановлений строк припиняє бюджетні 
правовідносини, які знову виникають, але вже в наступному звітному 

періоді, неподання її у встановлений строк є підставою виникнення 
охоронних бюджетних правовідносин.

Юридичними фактами випадкової дії мають визнаватися обста-
вини, з якими бюджетно-правова норма пов’язує можливість (імовір-
ність) виникнення, зміни чи припинення бюджетних правовідносин.

Дискусійним є питання щодо місця юридичних фактів-станів 
у класифікації юридичних фактів. У бюджетному праві юридичні 
факти-стани є визнаними уповноваженим суб’єктом, тривалими, 
безперервними особливими обставинами, що зумовлені вольови-
ми діями суб’єктів або такі, що виникли поза їх волі і породжують 
правові наслідки.

До юридичних фактів-подій мають бути віднесені строки [1, с. 
174], натомість в. б. ісаков відносить їх до таких юридичних фактів, 
які можуть бути лише елементами юридичного складу [2, с. 21–22].

Досить цікавою щодо строків є думка с. а. Зінченка про те, що 
всі правові явища виникають, розвиваються та припиняються в ко-
ординатах часу і простору. словосполучення, пов’язані зі строками, 
є не строками як такими, а тим чи іншим правом, його елементами, 
структурованими різним строком у координатах часу, інтерпрето-
ваним законодавцем. У зв’язку з цим, вважає автор, час не можна 
віднести до юридичних фактів, він стосується всієї системи права 
та її елементів, у тому числі й юридичних фактів, але тільки за своїм 
призначенням [3, с. 29–30].

на нашу думку, у бюджетному праві строки потрібно розглядати 
у подвійному значенні, по-перше, як події, що у поєднані із діями 
суб’єктів є підставами виникнення, зміни чи припинення бюджетних 
правовідносин, і, по-друге, як часовий вимір виникнення, припинення 
чи поновлення суб’єктивного бюджетного права чи обов’язку.

Для бюджетного права характерною особливістю можна визнати 
наявність так званих «розрахункових» юридичних фактів. У широко-
му розумінні ними є розрахункові показники, коефіцієнти, індекси, 
які розраховуються на підставі первинних фактичних обставин і є під-
ставою для виникнення та/або реалізації суб’єктивного бюджетного 
правообов’язку. вони мають бути юридично надійними, що залежить 
від якості вихідної інформації та прийнятої методики розрахунків, а 
також мають бути пов’язаними із кінцевим результатом бюджетної 
діяльності. розрахунковими юридичними фактами, на нашу дум-
ку, потрібно визнати соціально-економічні обставини, зумовлені 
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станом бюджетної діяльності, показниками виконання бюджетів, 
настання яких є підставою для прийняття відповідних нормативних 
актів, якими змінюються показники чинних актів про бюджети. У 
правовідносинах виконання бюджету розрахункові юридичні факти 
є підставою виникнення нормотворчих бюджетних правовідносин, 
об’єкт яких (акт про внесення змін до чинного акта про бюджет) є 
передумовою зміни правовідносин виконання бюджету.

підсумовуючи наведені міркування, юридичні факти у бюджет-
ному праві можна охарактеризувати як нормативно закріплені явища 
об’єктивної реальності, що створюють перехід від бюджетно-право-
вої моделі до бюджетних правовідносин і виконують правоустановчу, 
конструктивну, гарантійну, інформаційну та прогностичну функції.
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предмет правового регулюваННя 
ЗакоНу про державНий бюджет

О собливе місце серед бюджетних нормативно-правових актів 
посідає закон про державний бюджет України. актуальні 

питання предмета правового регулювання зазначеного закону все ще 
залишаються поза увагою науковців, хоча окремі їх аспекти розгля-
далися у працях л. к. воронової, м. в. карасьової, Ю. о. крохіної, 
в. Д. Чернадчука та інших.

Закон про державний бюджет не містить у собі нормативно вста-
новленої сфери його правового регулювання або предмета, на від-
міну від інших законів, проте предмет його правового регулювання 
визначено бк України. У підтримку важливості визначення предмета 
правого регулювання закону про бюджет можна навести аналіз бк 
України (в редакції від 21.06.2001 р.) [1]. так, у попередній редакції 
бк України були відсутні положення, що визначали б предмет право-
вого регулювання, хоча ст. 38 бк України встановлювався перелік 
того, що мав визначати цей закон. логічно було би припустити, що 
саме ця норма опосередковано окреслювала межі правового регу-
лювання закону, хоча і певною мірою визначала його зміст. на пер-
ший погляд здається, що це не викликало жодних суперечностей: є 
обов’язковий перелік показників, що повинні міститися у законі, і 
відсутність хоча б однієї з цих вимог може призвести до негативних 
наслідків, що і зумовлювало їх обов’язковість. Застосовуючи норму 
ст. 38 бк України законодавець не обмежений виключним переліком 
змісту закону. 


