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Визначивши поняття конституційної економіки, як сфери юридичного 

впливу на економічні проблеми, слід проаналізувати реальне застосування та 

поєднання з іншими галузями. Як вже зазначалось, це має бути практичною 

площиною для покращення становища держави та перетворення її на правову, 

демократичну.  

Ключові слова: конституційна економіка, співвідношення, суміжні 

галузі, аналіз. 

Определив понятие конституционной экономики как сферы 

юридического воздействия на экономические проблемы, следует 

проанализировать реальное применение и сочетание с другими отраслями. Как 



уже отмечалось, это должно быть практической плоскости для улучшения 

положения государства и превращения ее в правовое, демократическое. 

Ключевые слова: конституционная экономика, соотношение, смежные 

отрасли, анализ. 

Kemeniash R.Y. Value constitutional economics with other related sectors 

Defining the concept of constitutional economics, as juridical effects on 

economic problems, should examine the actual application and combination with 

other industries. As already mentioned, it should be practical level to improve the 

situation of the state and its transformation into a legal, democratic. 

Keywords: constitutional economics, relationships, related industry analysis. 

 

Постановка проблеми. Щоб відчути внутрішню суть конституційної 

економіки досить проаналізувати, співставити та знайти взаємозв’язок між 

різними галузями права, економіки та політики. Для початку співставимо три 

основні масиви науки право, політику та економіку.  

Найголовніше співвідношення конституційної економіки слід 

проаналізувати з конституційним правом. В даному випадку економічні 

фактори вказують на проблеми, які можна не лише просто вирішити, а й в 

подальшому мати змогу попередити їх.  

Конституційна економіка спеціалізується саме на конституційно-

правових основах та регулює дії економічних процесів, таким чином 

переймаючи правовий характер. Базисом являється юридична природа цієї 

галузі. Конституційне право представляється як фундаментальна галузь права, 

принципи та норми якої закріплені конституцією. Якщо брати до уваги 

Конституцію України, то вона є Основним Законом України, а всі решта 

закони, нормативно правові акти та інші, лише походять від неї. Шаблонно, 

прийнято вважати, що конституційне право це лише правова наука, яка 



закріплює у собі політичні основи. Тоді як в природі конституційного права 

найбільші корективи вносить економіка.  

Мета статті. Для підняття суспільного благополуччя, слід враховувати як 

конституційні, так і економічні фактори. В цьому випадку економічна сфера 

подається не лише на національному рівні. Глобалізація в суспільстві 

призводить до розширення меж, надання планетарного масштабу 

економічному явищу для задоволення потреб суспільства. Таким чином 

з’являються нові робочі місця, інноваційний розвиток дає можливість у 

відкриті нових підприємств, зростає роль людських та виробничих ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Все вище перелічене дає можливість у 

розвитку економічному, політичному, культурному. Але для підтримки 

зв’язку між ними та встановлення меж застосовується саме право, а якщо 

розуміти фундаментальність – то конституційне право. І якщо застосовувати 

суто економічну теорію, то на дії виходить сприяння влади і економічної, і 

юридичної. І при відсутності одного з цих двох елементів постає розуміння, 

що ідеї, робота, сприяння виступають однобоко на арену «реалізація». 

На прикладі це виступає «ручкою без чорнил». Формально ми маємо 

предмет – ручку, але на практиці вона нічого не варта, адже її головна функція 

– залишати на папері інформацію, не реалізується. Конституційна економіка і 

виступає «чорнилами», які допомагають у реалізації своїх функцій. Хоча якщо 

розглядати іншу сторону, то і конституційне право без економічних знань не 

має можливості бути «живою» наукою, воно перетворюється на формальне 

знання бездіяльності. Економічна сфера надає реалізаторський потенціал для 

покращення норм права. 

В ієрархії конституційне право виступає фундаментом конституційної 

економіки та тримає у собі інші складові як економічного характеру, так і 

юридичного. 



Щодо юридичних галузей права, то найбільш тісно конституційна 

економіка пов’язана з наступними: цивільне, господарське, адміністративне, 

фінансове, інвестиційне. Окремо ми зупинимось на податковому, бюджетному 

та банківському галузях права, які виступають найбільш спорідненими. На 

нашу думку, дані галузі мають реальні важелі впливу на економіку та 

посідають чільне місце у розвитку конституційної економіки. Найяскравішим 

прикладом для розвитку держави в руслі правової та демократичної належить 

фінансово-економічній сфері. 

Однією з головних умов існування держави було та залишається 

наявність податків та їх збір. Тому велика увага конституційної економіки має 

бути налаштована на застосування податкового права. Головною особливістю 

виступає соціально-економічний характер щодо застосування реалізації 

податкової системи. Єство соціального та економічного забарвлення набирає 

силу під егідою права – податкового. Маючи громадян, держава має 

спрямовувати свої функції щодо них. Дані дії тягнуть за собою фінансові 

вклади, які погашаються самими громадянами та мають назву – податки. Але 

не слід забувати і про роль політики у даній галузі права. М. І. Матузов подає 

це, як «право й політика – два взаємозалежних явища, наявність яких значною 

мірою впливає на розпорядження фінансами, насамперед на оподаткування» 

[3, с. 228]. І знову ми зустрічаємось з поняттями права, політики, економіки, 

але ще й додається соціальне поняття, яке є не менш важливим. Адже, без 

соціальної спрямованості побудова правової, демократичної держави є 

неможливою. 

Система оподаткування, яка ефективно функціонує, як наслідок, надає 

фінансову самостійність державі, що виступає ознакою розвинутих держав. 

Державне будівництво ще одна запорука становлення правової, демократичної 

держави.  Проблеми оподаткування засобами економіки права є 

характеристика податку як економіко-правової категорії. Справді, з одного 

боку, податки – найважливіша складова економіки будь-якої держави, з 



іншого – податково-правові відносини, так само як і будь-які інші фінансово-

правові відносини, можуть існувати тільки у формі правовідносин [5, с. 133]. 

Постійне переплетіння економіки з правом має надавати прогресивні аспекти 

для кращої реалізації цих фактів. 

Податки є дуже складною фінансовою категорією, яка впливає на всі 

економічні явища та процеси. Можна без перебільшення сказати, що, з одного 

боку, податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її 

можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, 

освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного 

добробуту народу. З другого боку, податки – це знаряддя перерозподілу 

доходів юридичних і фізичних осіб у державі, а їх мобілізація й використання 

зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих 

верств населення і соціальних груп. Нині податки – це найефективніший 

інструмент впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і 

структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій 

населенню [3, c. 45-46]. Систематичність внесків, податків, в державний 

бюджет сприяє для постійного надходження та регулювання соціальної сфери 

життя держави.  

Чинники, які впливають на податкову систему мають не лише економічну 

спрямованість. Такими чинниками виступають історичний механізм, 

географічне розташування, культурний розвиток. 

В Україні ситуація з оподаткуванням має нестабільний характер в 

законодавчій сфері, а це впливає на розуміння, яке тягне за собою і 

застосування на практиці громадянами, що постає найбільшою проблемою в 

правовій основі. При побудові реальної, ефективної системи, потребується 

залучення науковців та обговорень про спрощення системи для розуміння 

громадянами. Боротьба з правовим нігілізмом та комплексність у розвитку 

даної теми буде покращувати рівень життя. 



Дві основні функції податкової системи, на які має вплив конституційна 

економіка це фіскальна та регулятивна. Фіскальна повинна зобов’язувати у 

реальному часі стабільне надходження доходів до бюджету країни. Таким 

чином забезпечує фінансування державних видатків. Регулятивна функція  має 

відношення, крім економічного, ще й до соціального, та надає державі 

можливість впливу на громадян.  Хоча існує думка, що регулятивна функція 

займається державним регулюванням економіки, та наявність ще однієї 

функції, як соціальної, забезпечує підтримання соціального середовища 

шляхом внесення змін та доповнень між доходами та видатками громадян та 

держави для підтримання належного рівня існування. 

Ми маємо Податковий кодекс, який регулює питання податкового права, 

але не слід забувати і про закони та нормативно-правові акти, які базуються на 

Конституції України. Вони і встановлюють межі регулювання конституційної 

економіки, а економічний елемент дає змогу корегувати ці межі для 

ефективної реалізації.  

Найбільшою проблемою в податковій системі для застосування 

конституційної економіки, а зокрема, і самого механізму організації правової, 

демократичної держави, є не лише поняття податків, що вже є 

загальновживаним, а й поняття корупції та її діянь. Даний механізм має стати 

«революціонерним важелем» для реального сприяння становлення правової та 

демократичної держави. Боротьба з цією «хворобою» суспільства має вестись 

не лише на національному рівні, а й на місцевих. Саме доброчесність влади 

має стати фактором «стримувань та противаг» між державою та суспільством. 

І знову ж ми зустрічаємось з механізмом трисистемності. Взаємозв’язок даної 

галузі права є не лише з юридичними сферами, про що описувалось у 

попередньому підрозділі та з чим ми більш детально ознайомимось в цьому, а 

й з економічними.  

Інфографічно реалізація бюджету України, як і інших країн зображується, 

як система доходів та видатків. До доходів можна віднести реверсні дотації, 



доходи від операцій з капіталом, найбільше місце займають податкові та 

неподаткові надходження, а також офіційні трансферти та цільові фонди. 

Щодо видатків, то основними є видатки на міністерства та на інші державні 

органи, інші витрати держбюджету. 

Тому ще однією галуззю права, яка має відношення до конституційної 

економіки, як механізму організації правової, демократичної держави 

виступає бюджетне право. Особливо важливим механізмом для можливості 

існування держави виступає бюджет держави. Фінансове зобов’язання 

держави перед її громадянами та правильне співставлення доходів та видатків 

– являються основними факторами для розвитку держави. Державний бюджет, 

можна вважати, за своєю силою законом, який підпорядковується Конституції 

України та іншими нормативно-правовими актами. 

   Рівень розвитку країни на міжнародному рівні висвітлюється через 

національний рівень бюджету. Правильність розрахунків між доходами та 

видатками дає реальну оцінку економіці країни. В пункті 1.1. дисертаційного 

дослідження ми вказували на необхідність держави забезпечувати функції та 

задачі громадян. Конституційна економіка приводить цей механізм у дію, 

доводячи, що на реалізацію цього дійства потрібні кошти, які і виступають 

видатками. Рентабельність та доцільність мають виступати основними 

ознаками видатків бюджету. При цьому розуміння має бути не лише на 

державному рівні, а й на місцях.  

Якщо податкове право відповідає за доходи, то бюджетне має 

регламентувати видатки. Розробка та реалізація бюджету потрібна для 

співмірності цих двох показників, які не просто мають регулюватись згідно зі 

законом, а й взаємодіяти одним з одним для унеможливлення такого явища як 

дефіцит. Балансування між статтями доходів та видатків, цілісне їх 

використання наддадуть позитивного забарвлення цьому. Економічні 

відношення між державою та громадянами мають регулюватися нормами 

права, які мають носити зрозумілий характер та нести обов’язковість у своєму 



застосуванні для всіх. Обов’язковість повинна використовуватись у контексті 

разом із рівністю. Відсутність дискримінації, ось що головне.  Бюджет має 

виступати у ролі «викладача» який пояснює позитивні та негативні сторони 

цього фінансового механізму. Головним обов’язком якого залишається не 

лише пояснення проекту бюджету, аналіз, процедура утвердження, а й як 

результативність – виконання його та контроль за виконанням. Допоміжними 

елементами будуть виступати уповноважені  державні органи. Це при 

стандартних умовах, суб’єктах та явищах. Але неможливість застосування 

перманентного стану надає умови для реалізації конституційної економіки на 

практиці. Проблеми та потреби в силу різних факторів мають властивість 

змінюватись. Для кращого розрахунку державного бюджету конституційна 

економіка стикаючись з цими економічними проблемами, вирішує їх у рамках 

законодавства в першу чергу – конституційного. 

Існування конституційної економіки в системі бюджету та оподаткування 

має схожі ознаки. Що один, що другий мають бути реальними та доцільними. 

Це означає, що система оподаткування має базуватись на чітких, конкретних, 

необхідних зборах та податках, а бюджет має розставляти при надходженні з 

них реальної суми на лише необхідні видатки. При цьому виникає 

необхідність у соціально-економічному прогнозуванні для виведення держави 

у бік правової та демократичної, у нашому випадку, та покращенні життя 

громадян. Відповідність конституції України постає фундаментальним 

положенням, яке потрібно дотримуватись. При цьому слід не забувати саме за 

розвиток підприємницького середовища, можливість розвитку не лише 

імпортного виробництва, а й експортного та інші. 

Саме цільове використання видатків допоможе скоротити дефіцит у 

бюджеті та на профіцитні кошти надавати допомогу покращені стану держави 

та як результат і життя самих громадян. У цьому всьому прослідковується роль 

фінансів та грошей, які зосереджуються в бюджеті та національних банках 

різних країн з ринковою економікою. 



Ще однією юридичною галуззю, яка має відношення до конституційної 

економіки  та тісно взаємодіє з нею – це банківське право. В контексті 

конституційної економіки ми будемо розглядати саме статус національного 

банку та його роль як в юридичній сфері, так і економічній.  

Згідно статті 2 Закону України «Про Національний банк України», є 

центральним банком України, особливим центральним органом державного 

управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи 

організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та 

іншими законами України. Знову ж йде дублювання у першочерговості 

Конституції України. Так як Основний закон (конституції) майже у кожній 

країні є головним законом, так і обов’язковість національних банків, як 

центрального управляючого у банківській системі, є ключовим моментом. 

Національний банк може носити назву центрального, державного, резервного. 

Розглядаючи ринкову економіку, національний банк привертає чимало уваги 

як механізм регулювання грошової та банківської політики. 

Ознаками державного банку у конституційній економіці можна 

розрізняти за різною формою власності, наприклад він може утворюватися з 

державної власності чи акціонерної. Якщо розглядати акціонерну власність, то 

вона може бути як з участю держави у формуванні капіталу, так і без неї.  Хоча 

це не є принциповим. Різниця державного банку від решти в його 

конституційно-правовому статусі. Досліджуючи питання конституційної 

економіки, можна дійти до висновку, що в широкому розумінні цей статус 

можна назвати конституційно-економічний, саме в такій послідовності. 

Його можна вважати спеціальним органом державного правління, який не 

відноситься ні до жодної з гілок влади та має свої повноваження. В Україні 

Національний банк України являється юридичною особою з особливим 

статусом. Коли пояснення НБУ починається з розкриття конституційно-

правового статусу, це являється неповним означенням. Через спеціальні 

функції, якими він наділений та уповноважений. Головна функція закріплена 



нормами Конституції України та вказує забезпечення стабільності грошової 

одиниці України. При виконанні своєї основної функції Національний банк 

має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності 

в державі. А також визначення його однойменним Законом, як економічно 

самостійним органом, слід подумати саме про конституційно-економічний 

статус Національного банку України. При цьому статус являє собою роль та 

місце в системі державних органів. 

Для повноти розуміння та розвитку банківської системи важливим 

залишається не лише законодавче закріплення норм, а й практичне значення, 

яке набувається за допомогою економічної політики. Якщо аналізувати появу 

центральних банків, то вони утворились історично. Перетворення емісійних 

банків країн на центральні, а вже потім з’являються і законодавчо утворенні 

національні банки. Спочатку економічні фактори, які посприяли заснуванню, 

а потім юридичні, які затвердили це законодавчо. 

З вище наведеного ми можемо дійти висновку, що «три кити» для 

конституційної економіки виступають: система оподаткування, бюджет та 

державний банк. І ключовим ми не можемо виділити правове чи економічне 

спрямування. Перебуваючи у постійному взаємозв’язку між собою вони 

мають свою цінність саме у своєму конституційно-економічному статусі, який 

підкреслює подвійну природу існування. 

Розглянувши юридичні галуззі права, слід не забувати і про економічні та 

вказати на взаємозв’язок. Якщо конституційне право можна вважати 

фундаментальною основую конституційної економіки, то стержнем, який 

проходить через всі галуззі, можна вважати економічний аналіз права.  

Якщо конституційна економіка досліджує вплив конституційних 

цінностей на економічні процеси, так само як економічних закономірностей на 

формування і тлумачення конституційних принципів, то такий популярний на 

заході напрям наукових досліджень, як економічний аналіз права (law and 

economics), займається застосуванням економічного інструментарію до 



аналізу різних галузей права [4]. Предмет цих напрямків частково 

перетинається, проте методи досліджень багато в чому різняться.  Якщо 

дослівно перекладати дану науку, то постає дві окремі, самостійні площини 

«право та економіка». Ця співмірність показує на реальність протистояння та 

доповнення один одного. 

Конституційна економіка займається дослідженням саме конституційно-

правових інститутів і цінностей у їх взаємодії з економічними процесами і є 

більшою мірою правовою дисципліною. Вона заснована на ідеї, що правові, в 

першу чергу конституційні, принципи та інститути мають найвищу цінність і 

повинні враховуватися економічними агентами, законодавцем. В економічній 

сфері необхідно розумне поєднання як власне економічних (раціональних, 

егоїстичних), так і інших - конституційних, моральних, етичних – цінностей, 

для досягнення суспільного благополуччя. 

Економічний аналіз права, в свою чергу, розвивався в основному 

зусиллями економістів і склався як науковий напрям, що застосовує 

економічні передумови, критерії та абстрактні економічні моделі для аналізу 

правових норм в будь-якій сфері [1, с. 19-20]. Таким чином економічний аналіз 

права може аналізувати і конституційне право, і конституційну економіку – як 

галуззі права. При тому потрібно бути обережними, досягнення кожної з цих 

галузей права має значний вклад в науку. В першу чергу конституційна 

економіка намагається врегулювати економічні ознаки для того щоб 

підтвердити та обґрунтувати внесок конституційного права. Але тут основною 

задачею являється не теоретичне доведення, а практичне. 

Практичними можна вважати виявлення конституційно-правових 

помилок для ефективного економічного розвитку.  Найчастіше такі похибки 

виникають у законодавстві. Окремі закони можуть суперечити один одному, 

що називається колізією. Однією з умов існування демократичної держави є 

ринкова економіка. Вплив економіки на державу через аналіз і постає 



конституційною економікою. Основними сферами впливу останньої є право 

власності, підприємницька діяльність, наявність кризи.  

Розвиток конституційної економіки залишає за собою право історичного 

аналізу за допомогою конституційно-правових та економічно-соціальних 

методів. Все це дає змогу на становлення правової, демократичної держави. 
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