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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Відгук
офіційного опонента ДмитрикОльги Олександрівни

на дисертацію Андрущенко
на тему «Становлення та розвиток

України», поданої на здобуття наукового
наук за спеціальністю 12.00.07— адміністр

фінансове п р а в о ,ін ф о р м а ц ій н е

Актуальність теми.За останні роки українське законодавство зазнало 

суттєвих змін, що торкнулися всіх галузей права. При цьому значній 

трансформації було піддано фінансове право, і зокрема, велика його частина -  

бюджетне право. Так, кардинальних перетворень зазнав весь бюджетний 

процес. Зокрема, у 2001 році відбулася кодифікація бюджетного 

законодавства нашої країни -  було прийнято Бюджетний кодекс України. Але 

невпинний розвиток бюджетних відносин, структурування економіки, 

проведення адміністративної реформи й інші фактори викривали численні 

недоліки цього нормативно-правового акта, що зумовило внесення до нього 

змін і доповнень, а в подальшому -  прийняття нової редакції Бюджетного 

кодексу України у 2010 році. При цьому внесення змін і доповнень до 

Бюджетного кодексу України наразі не припиняється. Тож бюджетне 

законодавство знаходиться у стані перманентного розвитку. Логічно, що такі 

перетворення спонукають науковців до проведення нових досліджень 

стосовно бюджетного законодавства з урахуванням тих державотворчих 

процесів, що наразі відбуваються в нашій країні. Враховуюче викладене, слід 

визнати, що тема дисертаційного дослідження, обрана Галиною Сергіївною, є 

актуальною, а саме дослідження -  своєчасним.

Метою дисертації позначено розкриття особливостей становлення й 

розвитку бюджетного законодавства України, його змісту й формулювання

теоретичних висновків і пропозицій щодо удосконалення на сучасному етапі.
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Для досягнення поставленої мети в дисертаційному дослідженні вирішено 

низку наукових завдань, зокрема: з ’ясовано передумови формування 

бюджетного законодавства; проаналізовано акти, що становили бюджетне 

законодавство з моменту появи бюджету і до 1917 року, 1917-1922 років, 

періоду СРСР, незалежної України та виокремлено й охарактеризовано етапи 

його становлення і розвитку; сформульовано визначення поняття «бюджетне 

законодавство»; окреслено ознаки, принципи, завдання бюджетного 

законодавства України на сучасному етапі його розвитку; охарактеризовано 

систему і склад бюджетного законодавства України; визначено критерії 

класифікації бюджетного законодавства України; з ’ясовано особливості дії 

актів бюджетного законодавства України у часі, просторі, за колом осіб; 

охарактеризовано складові бюджетного законодавства на сучасному етапі 

його розвитку, зокрема Конституцію України, Бюджетний кодекс України, 

інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини; 

сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного бюджетного 

законодавства України.

Зв ’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацію виконано на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетної 

науково-дослідної роботи за темою «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний та практичний аспекти» (номер теми 11БФ042-01, 

номер державної реєстрації 011Ш008337). Тему дисертаційного дослідження 

затверджено та уточнено рішенням вченої ради юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від 

22 грудня 2014 р. № 4 та протокол від 26 жовтня 2015 р. № 3).

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових результатів. 

Робота ґрунтується на результатах аналізу значної кількості нормативно- 

правових актів, наукових досягнень загальної теорії держави і права, 

конституційного і фінансового права, економічної науки та наукових праць, 

присвячених окремим питанням характеристики бюджетного законодавства.
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Отже, позитивно слід оцінити використання автором наукових доробок не 

лише вчених-фінансистів, але й представників інших галузевих наук. 

Ґрунтовний аналіз наукових праць багатьох вчених дав змогу всебічно підійти 

до досліджуваної проблеми.

Положення, висновки і рекомендації, наведені в роботі, є 

обґрунтованими та достовірними, що досягається як вдало обраною 

методологією дослідження, так і всебічним і повним використанням наукових 

джерел й емпіричного матеріалу. Варто також зазначити, що поставлена 

автором мета дисертаційного дослідження досягнута, а завдання виконані. 

Висновки і пропозиції є новими.

Н аукова новизна отриманих результатів. Новизна дослідження 

конкретизується в найважливіших положеннях, висновках і пропозиціях. 

Серед них, можна виділити наступні. Так, приваблює проведене здобувачкою 

дослідження питань еволюції бюджетного законодавства, що дало змогу 

виокремити сім етапів його становлення та розвитку: (1) зародження 

бюджетного законодавства -  коли бюджетне законодавство становив бюджет, 

що виконував завдання акумулювання інформації про доходи і витрати 

держави, а процесуальне бюджетне законодавство було відсутнє; (2) 

становлення бюджетного законодавства, за якого бюджет набуває форми 

закону; створюється процесуальне бюджетне законодавство; формуються 

основні принципи, що покладені в основу сучасної бюджетної системи; (3) 

розвиток бюджетного законодавства, коли приймаються нормативні акти 

щодо форм кошторисів; зароджуються місцеве бюджетне законодавство та 

принцип поєднання інтересів держави і місцевих громад; набуває розвитку 

принцип публічності бюджетного законодавства; бюджетне законодавство 

набуває ознак системності, його завданням стає визначення змісту бюджетної 

системи і бюджетного процесу; (4) оновлення бюджетного законодавства, що 

характеризується динамічністю, нестабільністю законодавства, 

встановленням чітких часових меж дії, не відповідністю принципу 

оперативності, виконувало завдання щодо відображення змін, які відбувалися
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у бюджетній системі та особливостей бюджетного процесу; (5) оновлення та 

розвиток бюджетного законодавства, за якого законодавство набуло цілісності 

й динамічності; містило як матеріальні, так і процесуальні норми; побудовано 

за принципами публічності, єдності правової бази, пріоритету 

загальносоюзного законодавства над республіканським; виконувало такі 

завдання, як визначення особливостей бюджетного устрою і бюджетного 

процесу, повноважень СРСР і союзних республік у бюджетній сфері; (6) 

оновлення бюджетного законодавства, коли основними завданнями 

бюджетного законодавства були: нормативне врегулювання бюджетного 

процесу, забезпечення наповнення бюджету, обмеження бюджетних видатків 

та ефективність використання бюджетних коштів; (7) оновлення й розвиток 

бюджетного законодавства, за якого бюджетне законодавство стало 

кодифікованим, набуло завершеного характеру, його склад вперше визначався 

у статті 4 першого БКУ, розвиток отримали і його принципи.

Ми підтримуємо авторку у її позиціях стосовно виокремлення ознак 

бюджетного законодавства. Зокрема, на с. 87 Г.С. Андрущенко логічно пише, 

що обсяг і характер бюджетного законодавства зумовлені специфікою такого 

напряму фінансової діяльності, як бюджетна діяльність, яка потребує 

найчіткішого врегулювання, бо від цього залежить стабільність і самої 

фінансової системи держави, її розвиток та виконання завдань і функцій. З 

огляду на це, ознакою бюджетного законодавства є системність, що 

передбачає чітко визначення ієрархії нормативних актів, які регулюють 

бюджетні відносини, і відображає особливості бюджетної політики держави. 

Окрім того, дисертантка справедливо вказує на те, що бюджетне 

законодавство як єдина, впорядкована організаційно-функціональна система 

нормативних актів, що узгоджені між собою, яка має завершений вигляд, 

характеризується такою ознакою, як цілісність. Дійсно, ця властивість за 

змістом орієнтована на розгляд бюджетного законодавства як організаційно- 

структурне поняття. В іншому разі мова буде йти про неорганізовану 

сукупність нормативно-правових актів.
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Наукову цінність мають також положення дисертації, що стосуються 

комплексного розгляду змісту бюджетного законодавства України та 

формулювання його завдання на сучасному етапі розвитку: чітко визначати 

сутність бюджетної системи, особливості бюджетного процесу та 

міжбюджетних відносин, забезпечувати стабільність бюджетів, гнучко 

відображати всі зміни, що відбуваються у бюджетній сфері держави (с. 88-90). 

Ми підтримуємо авторку у її позиції, що бюджетне законодавство України має 

слугувати засобом попередження політичних конфліктів у бюджетній сфері, а 

його принципи є основними ідеями, на основі яких має здійснюватися 

регулювання бюджетних відносин, формуватися та реалізовуватися бюджетна 

політика, тому їх також доцільно закріпити у БКУ. Позитивно, що для 

обмеження впливу політики на бюджетне законодавство, однозначного 

розуміння його сутності і складових як важливого фінансово-правового 

поняття, здобувачка пропонує у пункті 1 статті 2 БКУ закріпити його 

визначення (с. 96, 97).

Привертає увагу в роботі проведення класифікації актів бюджетного 

законодавства. Позначимо, що аналіз фінансово-правової літератури свідчить, 

що класифікації актів бюджетного законодавства приділено явно недостатньо 

уваги. Незважаючи на те, що майже в кожному з підручників чи навчальних 

посібників з фінансового чи бюджетного права окреслюються певні аспекти 

цього питання, їх поділ проводиться вкрай рідко. Тож, висновки, що зроблені 

здобувачкою, є цінними у науковому плані.

Новими і належно обґрунтованими вважаємо положення дисертації про 

дію актів бюджетного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Це 

пов’язано із тим, що для правильної реалізації норм права, що містяться в 

актах бюджетного законодавства, правомірності, законності, доцільності, 

можливості, ефективності та необхідності використання і застосування їх 

приписів, слід встановити межі дії останніх. Дія актів бюджетного 

законодавства -  це фактичний їх вплив на відносини, що виникають у 

бюджетній сфері, породження юридичних наслідків, які в них передбачені,
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реалізація окреслених приписів. Ґрунтовно аналізуючи це питання здобувачка 

констатує, що акти бюджетного законодавства України мають часові, 

просторові та суб’єктні межі дії, але БКУ їх не визначає, за винятком 

особливостей введення в дію законів України або їх окремих положень, що 

впливають на показники бюджету (с. 111-125). Позитивно, що дисертантка 

пропонує власний підхід на вирішення цього вкрай важливого питання. 

Зокрема, вона з урахуванням позитивний досвіду існування спеціальних 

правил щодо дії нормативних актів зарубіжних країн та нормативно-правових 

актів нашої держави, пропонує доповнити БКУ окремою статтею, в якій мають 

бути визначені терміни набуття чинності нормативно-правовими актами, що 

регулюють бюджетні відносини, особливості їх дії в часі, зворотної дії. Дійсно, 

чітке визначення термінів набуття чинності нормативно-правовими актами, 

що регулюють бюджетні відносини, особливості їх дії в часі, зворотної дії 

сприятиме своєчасному і правильному їх застосуванню.

Також позитивно необхідно оцінити власні здобутки і пропозиції 

Г.С. Андрущенко щодо уточнення дефініцій низки бюджетно-правових 

понять, адже чіткість і визначеність норм і, відповідно термінів і понять, є 

запорукою належної реалізації норм бюджетного права. Тож, ми підтримуємо 

дисертантку у її прагненні уточнити такі поняття як: (а) бюджет (основний 

фінансовий документ держави чи адміністративно-територіального 

утворення, що передбачає доходи й видатки (порядок їх формування, 

розподілу і використання) на бюджетний рік для виконання завдань і функцій 

держави або органів місцевого самоврядування та затверджу ється 

відповідними представницькими органами державної влади чи місцевого 

самоврядування (у формі закону чи рішення); (б) бюджетна програма (це 

документ, у якому передбачені заходи, що спрямовані на досягнення єдиної 

мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких 

здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього 

функцій; зведений бюджет — це документ, який містить показники бюджетів, 

що використовуються для аналізу і прогнозування економічного та
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соціального розвитку держави чи відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці); (в) бюджетна система України (це сукупність бюджетів, які 

формуються відповідно до чинного законодавства в Україні, з урахуванням 

державного та адміністративно-територіального устрою; та інші.

На наш погляд, ознаку новизни має низка положень дисертації, що 

присвячена характеристиці закону про Державний бюджет України. Так, 

Галина Сергіївна коректно зазначає, що такий закон, з одного боку, навряд чи 

можна назвати досконалим, бо протягом його дії, а це бюджетний рік, до нього 

часто вносяться зміни і доповнення, що вказує, у тому числі, і на 

недосконалість його норм, ймовірність показників, що в ньому містяться. З 

іншого боку, необхідність внесення до такого закону змін і доповнень 

зумовлюється економічними, соціальними й іншими умовами. Незважаючи на 

те, що законодавством України передбачена спеціальна процедура 

проходження закону про Державний бюджет у Верховній Раді України, змін і 

доповнень до нього, дисертантка доводить необхідність запровадження 

зарубіжного досвіду з метою чіткого визначення повноваження комітетів у 

цьому процесі.

В роботі висловлено і інші, не менш важливі, обґрунтовані і логічні 

висновки та пропозиції, що мають значну наукові цінність.

Значення дисертації для науки та практики, можливі шляхи 

використання результатів дослідження. Позначимо, що теоретичне та 

практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані 

у дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані у: науково- 

дослідній сфері — для подальших досліджень розвитку бюджетного 

законодавства України; правотворчій діяльності — під час внесення змін та 

доповнень до Конституції України, Бюджетного Кодексу України, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини; практичній 

діяльності суб’єктів бюджетних правовідносин під час їх участі у бюджетному 

процесі; навчальному процесі при підготовці відповідних розділів підручників
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і навчальних посібників з курсів «Фінансове право», «Бюджетне право», під 

час викладання указаних дисциплін.

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами, що 

висуваються до такого виду дисертаційних робіт. Дисертація складається з 

складається з анотації, вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних у десять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Автореферат 

дисертації ві дповідає змісту дисертації.

Дискусійні положення та

дослідження. Як будь-яка наукова робота, рецензована дисертація містить 

низку положень, які, на нашу думку, є недостатньо аргументованими або 

потребують уточнення. Позначимо деякі з них.

1. У підрозділі 2.1 здобувачка пише про поняття бюджетного 

законодавства і його ознаки. Серед останніх вона називає системність, що, за 

її переконанням, розкривається через визначення ієрархії нормативних актів, 

які регулюють бюджетні відносини, відображають особливості бюджетної 

політики держави ( с. 87). Ми цілком погоджуємося із тим, що найбільш 

плідним є системний підхід до вивчення бюджетного законодавства. Саме він 

дозволяє змоделювати ідеальну багаторівневу сукупність нормативно- 

правових актів, виділити елементи, проаналізувати кожний з них окремо, 

виявити об'єктивно існуючі зв'язки між елементами. Водночас, системність як 

ознака законодавства, має розкриватися через позначення її характеристик або 

компонентів. Особливого значення тут набувають: по-перше, структура -  

відособлення та набір порівняно самостійних елементів у межах певного 

єдиного загального цілого; і, по-друге, взаємодії елементів структури. Тож 

говорити про систему бюджетного законодавства можливо лише за умови 

входження до її складу численних елементів (складових), які взаємодіють один 

з одним та є залежними один від одного. Хотілося б почути при захисті точку 

зору здобувачки стосовно взаємодії елементів структури бюджетного

законодавства.
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2, На с. 101 авторка пише, що «враховуючи наявність в Україні 

дворівневої оюджетної системи, можна стверджувати -і про те, що структура 

оюджетного законодавства нашої країни дворівнева: загальнодержавне 

бюджетне законодавство (Конституція України, інші закони України, 

нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України 

тощо) і місцеве бюджетне законодавство (Конституція Автономної Республіки 

Крим, закони Автономної Республіки Крим, інші нормативно-правові акти, що 

видаються органами влади Автономної Республіки Крим і органами місцевого 

самоврядування)». Така позиція потребує уточнення і встановлення 

відповідного підпорядкування. Так, безумовно, форма державного устрою і, 

відповідно, бюджетного устрою нашої держави впливають на сукупність тих 

нормативно-правових актів, якими регулюються бюджетні відносини. Однак, 

такий підхід навряд чи обумовлює можливість проведення класифікації 

бюджетного законодавства, яке характеризується цілісністю, на 

загальнодержавне і місцеве.

Окрім того, на с. 110 Галина Сергіївна пропонує класифікацію 

бюджетного законодавства України залежно від особливостей регулювання 

бюджетних відносин. І тут вона виділяє загальне, спеціальне, індивідуальне 

бюджетне законодавство. Такий підхід також доволі спірний, адже 

індивідуальні правові акти не характеризуються нормативністю, яка 

обов’язково має бути притаманна нормативно-правовим актам. Відповідне 

зауваження також висловлюємо стосовно поділу актів бюджетного 

законодавства постійно діюче і періодичне, адже питання про дію в часі 

законів про Державний бюджет України на відповідний рік наразі не знайшло 

остаточного вирішення.

3. Позитивно оцінюючи прагнення авторки до визначення системи 

бюджетного законодавства, потребує обґрунтування її позиції в огляду на 

Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р., № 12-рп/98. 

Згідно із цим Рішенням категорію «законодавство» слід розуміти як 

сукупність законів, так і основаних на них підзаконних нормативних актів, а
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також актів СРСР та УРСР, що не втратили сили. Водночас, такий погляд 

продиктовано, насамперед, нормативним масивом уже існуючого 

законодавства, в якому матеріалізовано досить широкий підхід до цього. При 

сучасних темпах та обсязі законодавчої діяльності має істотно збільшуватися 

соціальна роль закону, його частка в нормативному масиві, що зумовлює 

появу інших підходів до тлумачення поняття «бюджетне законодавство». 

Тому в умовах сьогодення, мабуть, таку розширену інтерпретацію можна 

вважати дещо науково некоректною й майже неефективною для правової 

держави, якою себе оголосила Україна. Акти органів виконавчої влади і 

місцевого самоврядування, вважаємо, не слід відносити до законодавчих, а 

систему бюджетного законодавства повинні складати саме закони -  

нормативно-правові акти, що мають вишу юридичну чинність. Саме їм 

належить провідне значення в регламентації бюджетних відносин.

4. Потребує додаткової аргументації і точка зору дисертантки стосовно 

характеристики Конституції України як складової бюджетного законодавства, 

викладена у підрозділі 3.1. На наше переконання, бюджетно-правові норми, 

що містяться в ній, є конституційно-правовими та складають основу, базу 

розвитку бюджетного законодавства, що не змінює їх галузевої належності до 

конституційного права. Визнання включення Конституції до складу різних 

галузевих законодавств не враховує деякі основоположні погляди на систему 

українського права. Справа в тому, що та чи інша норма може належати лише 

одній самостійній галузі права. Виходячи з того, що самостійність як 

конституційного, так і фінансового права нині майже ніхто з науковців не 

оспорює, відносити окремі норми Конституції до бюджетного (фінансового ) 

законодавства не можна, бо за таких обставин їх не можна буде включати до 

системи норм конституційного права.

Висловлені зауваження суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку рецензованого дослідження, виконаного 1 .С. Андрущенко, а лише 

спонукають до подальшої наукової дискусії за темою дослідження. У 

публікаціях та авторефераті відображені основні положення дисертації. Тож
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дисертаційна робота Галини Сергіївни Андрущенко «Становлення та розвиток 

бюджетного законодавства України» відповідає вимогам, закріпленим у 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (із змінами та 

доповненнями), а її автор Галина Сергіївна Андрущенко заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право.

Відділ діловодства та архіву 
в и м о го  національного університету 

імені Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.04
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Андрущенко Галини Сергіївни
«Становлення та розвиток бюджетного законодавства України», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
зі спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Бюджетне законодавство 

займає важливе місце у системі фінансового законодавства України. Воно 

найбільше піддається політичному впливу, є динамічним, реагує на зміни, що 

відбуваються у фінансовій системі держави. З одного боку, йому властиві всі 

характерні риси, що має фінансове законодавство, а з іншого -  характеризується 

певними особливостями, що і дозволяють виділити його в окремий різновид 

останнього. Досить довгий період бюджетне законодавство складалося з великої 

кількості нормативно-правових актів, що не сприяло належному його 

застосуванню. І лише у 2001 році відбулася перша кодифікація бюджетного 

законодавства — прийнято Бюджетний кодекс України, але і його норми зазнавали 

суттєвих змін і доповнень, отже виявилися недосконалими. Враховуючи нові 

завдання бюджетної політики, проведення реформи децентралізації в Україні у 

2010 році приймається Бюджетний кодекс України у новій редакції, що мав більш 

чітко урегулювати бюджетні відносини. Але і певні його норми нині потребують 

уточнення. Зазначене вказує на необхідність формулювання пропозицій щодо 

удосконалення бюджетного законодавства, а відповідно і проведення відповідного

М± П р
охід. №

від ‘ - т У  " _____________
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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теоретичного дослідження. Питанням бюджетного права, у тому числі і 

бюджетного законодавства приділяли увагу відомі представники науки 

фінансового права, практики. Але їх праці присвячені окремим складовим 

бюджетного законодавства. Комплексне дослідження змісту бюджетного 

законодавства, питань його становлення та розвитку не проводилося. Враховуючи 

зазначене, тема дослідження Г.С.Андрущенко є актуальною.

Зв’язок з науковими програмами і планами. Дисертацію виконано з 

урахуванням положень Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020» (схвалено 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015), Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки 

(схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 

142-р). Тема дисертації затверджена та уточнена Вченою радою юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол від 22 грудня 2014 р. № 4 та протокол від 26 жовтня 2015 р. № 3). 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, 

номер державної реєстрації 011Ш008337), яка відповідає проблематиці наукових 

досліджень кафедри фінансового права.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Ознайомлення зі змістом 

дослідження, авторефератом, публікаціями автора дає змогу констатувати 

належну ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційній роботі, їх достовірність. Робота має не лише 

концептуальний характер, але й добре продуману, логічно послідовну, доказову 

манеру виконання -  від дослідження еволюції бюджетного законодавства, що 

діяло на території українських земель у межах сучасної України до окреслення 

змісту сучасного бюджетного законодавства України та шляхів його
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удосконалення. Вона ґрунтується на знанні нормативно-правової бази, яку 

становлять акти бюджетного законодавства Російської імперії, РСФРР, УНР, 

УСРР, УРСР, СРСР, України, зарубіжних країн, рішення Конституційного Суду 

України, а також виконана на основі досліджень представників юридичної науки 

різних періодів, які зверталися до проблем бюджетного права, що детермінує її 

доказовість. Окрім цього слід зазначити, що висновки і пропозиції, що містяться у 

роботі, достатньою мірою оригінальні, не повторюють відомих у науковій 

літературі, що обумовлюється, у тому числі і вдало обраною методологією 

дослідження, зокрема використанням таких методів дослідження як історико- 

правовий, системно-структурний аналіз, спеціально-юридичний, логіко- 

семантичний, порівняльно-правовий, так і повним і всебічним використанням 

емпіричного матеріалу. Дисертант опрацювала наукові праці українських та 

зарубіжних вчених, нормативно-правові акти (257 джерел), отже джерельну базу 

дослідження можна вважати цілком репрезентативною. Зазначене свідчить про 

високий рівень обізнаності автора у питаннях, що досліджувалися.

Робота, підготовлена Г.С.Андрущенко, характеризується системним підходом 

до предмета дослідження. Сформульовані об’єкт і предмет роботи відповідають 

темі дисертації та меті, яку поставила перед собою дисертант та яка досягнута.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій,

сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота є першим у вітчизняній 

фінансово-правовій доктрині комплексним, монографічним, системним 

дослідженням, у якому окреслено особливості еволюції бюджетного 

законодавства України, його зміст, напрями удосконалення базових складових на 

сучасному етапі розвитку. За результатами дослідження сформульовано й 

обґрунтовано низку концептуальних положень, висновків і пропозицій, що 

відрізняються науковою новизною і мають важливе теоретичне та практичне 

значення.

Дисертація складається з трьох розділів, відповідно положення наукової
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новизни містяться у кожному з них, отже ми послідовно їх окреслимо.

У першому розділі, досліджуючи еволюцію бюджетного законодавства 

України, Г.С.Андрущенко звертається до праць дореволюційних вчених та 

сучасних представників фінансово-правової науки, нормативно-правових актів, 

що регулювали бюджетні відносини у відповідні періоди, що дало змогу 

аргументовано довести, що: до 1811 року, бюджетного законодавства, як такого, у 

сучасному розумінні, не існувало, не було правил, за якими складався, 

затверджувався та виконувався бюджет (с. 26) і лише на початку XIX століття, з 

розробкою М.М.Сперанським «Плану фінансів», почало формуватися бюджетне 

законодавство (с. 27); «План фінансів» став поштовхом до розвитку

процесуального бюджетного законодавства (с. 27). Досліджуючи особливості 

бюджетної реформи 1862 року, Г.С.Андрущенко вказує на те, що вона сприяла 

розвитку бюджетного законодавства, суттєво змінила функції Державного 

контролю, відповідно документи, які він видавав, були актами бюджетного 

законодавства (с. 31 -  32) і констатує, що важливий конституційний статус 

Рахункової палати, прототипом якої був Державний контроль, вказує на 

необхідність віднесення її актів до складу бюджетного законодавства та вперше 

пропонує доповнити пункт 1 статті 4 Бюджетного кодексу України окремим 

підпунктом наступного змісту: «актів Рахункової палати, що регулюють

здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)» (с. 33). Таку 

пропозицію варто підтримати.

За результатами здійсненого автором аналізу законодавства 1917-1922 років 

зроблено цікаві висновки, що заслуговують на увагу, зокрема про те, що: 

бюджетне законодавство не відповідало принципу оперативності, адже до 

нормативних актів вносилися зміни майже у кінці їх дії (с. 41); чимало 

нормативних актів, що були прийняті у 1918 році носили індивідуальний характер 

(с. 42); 10 жовтня 1921 року Декретом ВЦВК «Про заходи по впорядкуванню 

фінансового господарства» вперше на державному рівні було закріплено принцип
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імперативності норм бюджетного законодавства (с. 44).

Зосереджуючи увагу на питаннях правового регулювання бюджетних 

відносин у період СРСР, дисертант зазначає, що до середини XX століття 

сформувалося спеціальне, загальносоюзне бюджетне законодавство щодо 

місцевих фінансів, до якого періодично, включно до 1935 року, вносилися зміни та 

доповнення, і яке діяло на всій території СРСР, містило як матеріальні, так і 

процесуальні норми, було чинним до 24 серпня 1960 року (с.48). Така думка 

логічно випливає із аналізу нормативних актів даного періоду.

У підпункті 1.4, звертаючись до питань формування бюджетного 

законодавства незалежної України, автор вказує на те, що: спеціальне бюджетне 

законодавство, починаючи з моменту проголошення незалежності України і до 

2001 року, переважно складалося з підзаконних нормативних актів (с. 61); із 

аналізу норм Декларації про державний суверенітет України незрозуміло, чому 

саме податки мають сплачуватися до місцевих бюджетів, коли у самій же 

Декларації йдеться і про наявність Державного бюджету, який самостійно формує 

Українська РСР, незрозуміло, із яких джерел формується Державний бюджет (с. 

61 -  62) та підсумовує, що зміст її окремих норм був незрозумілим (с. 189); у 

Законі України «Про бюджетну систему України» були наявні норми, які свідчили 

про існування певних принципів бюджетного законодавства (поєднання інтересів 

держави і місцевого самоврядування, єдність правової бази, імперативності) (с. 62 

-  63); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні закріпив на 

законодавчому рівні такий його принцип, як невтручання державних органів у 

бюджетну діяльність органів місцевого самоврядування (с. 66); із аналізу норм 

Бюджетного кодексу України 2001 року можливо виокремити і такі принципи 

бюджетного законодавства, як принцип пріоритету норм Бюджетного кодексу 

України, перед іншими нормативно-правовими актами; обмеження на зміст закону 

про Державний бюджет України; публічності та інші (с. 69). Цікавим та таким, що 

заслуговує на схвалення є висновок про те, що багато норм, які були включені в
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Бюджетний кодекс України 2001 року, з моменту його прийняття, мали 

суперечливий характер, тому до даного документа вносилися зміни і доповнення 

(с. 71). У роботі дисертант наводить приклади таких змін, порівнюючи норми 

Бюджетного кодексу України 2001 року з нормами чинного Бюджетного кодексу 

України, вдало вказуючи на необхідність викладення пункту 20' статті 87 у 

наступній редакції: «державну підтримку політичних партій» (с. 72).

Автор з’ясовує і передумови виникнення бюджетного законодавства. Так, у 

висновках до дисертаційної роботи, з урахуванням матеріалу викладеного у 

першому розділі, не повторюючи його текст, досить вдало Г.С.Андрущенко, 

підсумовує, що виникнення бюджету та необхідність встановлення чітких правил 

його складання, розгляду і затвердження з метою повного обліку всіх доходів і 

витрат держави, задля її належного функціонування, виконання завдань і функцій 

та здійснення контролю за рухом коштів зумовлює формування бюджетного 

законодавства (с. 182). Розуміючи зміст нормативних актів, що складали

бюджетне законодавство з моменту його виникнення і дотепер дисертант 

удосконалює періодизацію становлення та розвитку бюджетного законодавства, 

виділяючи відповідні етапи (перший етап -  з початку XVII століття до 1810 року, 

другий -  з 1810 року до 1862 року, третій -  з 1862 року до 1917 року; четвертий -  з 

видання перших Декретів радянської влади у бюджетній сфері 1917 року до 

утворення СРСР, тобто до 1922 року, п’ятий -  період СРСР, шостий -  з моменту 

проголошення незалежності України і до прийняття Бюджетного кодексу 

України 2001 року; сьомий -  з 2001 року і дотепер), з’ясовує його завдання, 

види, принципи, особливості на кожному з етапів (с. 183-191).

Другий розділ дисертаційної роботи Г.С.Андрущенко присвячений 

дослідженню змісту бюджетного законодавства України. Автор констатує, що 

термін «бюджетне законодавство» вживали науковці та практики у різні періоди 

функціонування держави і вкладали у нього різний зміст, який залежав від ролі 

бюджету та правового статусу суб’єктів, що формували нормативно-правову базу
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його складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю тощо (с. 81) та 

звертаючись до понять «законодавство», яке тлумачиться представниками теорії 

держави і права, визначень понять «фінансове законодавство», «податкове 

законодавство», «банківське законодавство», що даються фахівцями з фінансового 

права, ознак законодавства і фінансового законодавства, які ними виділяються, 

окреслює ознаки бюджетного законодавства (системність, цілісність, 

динамічність) (с. 87 -  88), його завдання на сучасному етапі розвитку, які 

пропонує закріпити у Бюджетному кодексі України (с. 88). Такі висновки є 

обґрунтованими.

Видається цікавим і надзвичайно актуальним підхід автора до необхідності 

закріплення у Бюджетному кодексі України принципів бюджетного 

законодавства, які ним вперше сформульовані (публічності; оперативності; 

імперативності норм; поєднання інтересів держави і місцевого самоврядування; 

невтручання державних органів у бюджетну діяльність органів місцевого 

самоврядування; стабільності; однакового підходу до бюджетних установ; єдності 

правової бази при регулюванні бюджетних відносин; пріоритету Бюджетного 

кодексу України перед іншими нормативно-правовими актами; обмеження на 

зміст закону про Державний бюджет України) (с. 94 -  96). Саме аналіз норм 

Податкового ч кодексу України, Бюджетного кодексу України нормативно- 

правових актів зарубіжних країн, (СИТА, Німеччини, Російської Федерації, 

Франції, Нової Зеландії), сприяв формулюванню переліку вказаних вище 

принципів. Досить вдало у роботі вказано, на яких етапах розвитку бюджетного 

законодавства виникали принципи бюджетного законодавства, із змісту яких 

нормативних актів можна прослідкувати їх наявність. Не викликає заперечення і 

пропозиція щодо чіткого закріплення у статі 2 Бюджетного кодексу України 

поняття «бюджетне законодавство» (сукупність нормативно-правових положень, 

що містяться у Конституції України, Бюджетному кодексі України, законі про 

Державний бюджет України, інших законах, нормативно-правових актах
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Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади, актах Рахункової палати, рішеннях про місцевий бюджет, інших рішеннях 

місцевих рад, рішеннях органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування, що 

регулюють бюджетні відносини), яке вдало сформульовано автором (с. 97).

Важливо підкреслити, що наступною ланкою наукового пошуку 

Г.С.Андрущенко є розробка надзвичайно актуального питання про систему, склад 

та класифікацію бюджетного законодавства. Автор уточнює поняття «система 

бюджетного законодавства», наводить теоретичне обґрунтування існування 

дворівневої структури бюджетного законодавства України (загальнодержавне, 

місцеве) (с. 101) та з розумінням змісту нормативних актів, що регулюють 

бюджетні відносини, окреслює його складові та вказує на необхідність визнання 

указів Президента України актами бюджетного законодавства і відповідно 

пропонує доповнити пункт 1 статті 4 Бюджетного кодексу України підпунктом 

такого змісту: «указів Президента України, що приймаються на підставі законів і 

на виконання Бюджетного кодексу України, вводять в дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони України» (с. 105). Така пропозиція є слушною і 

може бути підтримана законодавцем.

Зі знанням підходів науковців до класифікації законодавства, фінансового 

законодавства, податкового законодавства, джерел фінансового права, які 

розглянуті у роботі, дисертант вдало наводить класифікацію бюджетного 

законодавства України залежно від: особливостей регулювання бюджетних 

відносин; специфіки бюджетної системи (або території, на яку поширюється дія 

норм); строку дії; походження; змісту норм, що його становлять, окреслено види 

бюджетного законодавства на кожному етапі його становлення й розвитку (с. 110

- П І ) .

Логічним є зосередження уваги на дії актів бюджетного законодавства в 

часі, просторі та за колом осіб у підрозділі 2.3. На жаль, дійсно у Бюджетному
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кодексі України чітко не визначено, як діють нормативно-правові акти, що 

становлять бюджетне законодавство України, тому пропозиція Г.С.Андрущенко 

щодо його доповнення окремою статтею 5 і «Дія актів бюджетного законодавства 

в часі», в якій запропоновано визначити терміни набуття чинності нормативно- 

правовими актами, що регулюють бюджетні відносини, особливості їх дії в часі, 

зворотної дії є актуальною та своєчасною, тим більше, що вона ґрунтується на 

аналізі зарубіжного досвіду та нормативних актів нашої держави. У роботі 

сформульовано зміст даної статті (с. 124 -  125).

Питання удосконалення бюджетного законодавства України мають не лише 

теоретичне, а й важливе правозастосовне значення, тому у третьому розділі 

дисертації Г.С.Андрущенко звертається до основних його складових, зарубіжного 

досвіду регулювання бюджетних відносин у конституціях, інших нормативних 

актах та вдало формулює текст окремої статті Конституції України, яка має 

стосуватися саме регулювання бюджетних відносин (с. 149), пропонує у ній також 

детально описати повноваження державних органів у бюджетній сфері та основні 

принципи бюджетного процесу. Надбанням варто вважати і уточнення автором 

термінологічного апарату Бюджетного кодексу України, зокрема визначення 

таких понять як «бюджет» (основний фінансовий документ держави чи 

адміністративно-територіального утворення, що передбачає доходи й видатки 

(порядок їх формування, розподілу і використання) на бюджетний рік для 

виконання завдань і функцій держави або органів місцевого самоврядування та 

затверджується відповідними представницькими органами державної влади чи 

місцевого самоврядування (у формі закону чи рішення)); «бюджетна програма» 

(це документ, у якому передбачені заходи, що спрямовані на досягнення єдиної 

мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює 

розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій); 

«бюджетний процес» (це регламентована законодавством України діяльність 

відповідних суб’єктів щодо складання проектів бюджетів, розгляду проекту та
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прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий 

бюджет), виконання бюджетів, включаючи внесення змін до закону про 

Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), підготовки та 

розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього, а також 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній його стадії); 

«зведений бюджет» (це документ, який містить показники бюджетів, що 

використовуються для аналізу і прогнозування економічного та соціального 

розвитку держави чи відповідної адміністративно-територіальної одиниці); 

«місцеві бюджети», «бюджети місцевого самоврядування», «бюджетна система 

України», «бюджетне асигнування», «бюджетний період» (с. 178 -  179).

Було б слушним взяти до уваги пропозиції автора стосовно необхідності 

існування окремого нормативного акта, який стосуватиметься особливостей 

збалансованості бюджету, засобів і способів боротьби з дефіцитом та фінансової 

відповідальності за допущення незбалансованості бюджету (с.175).

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони 

становлять і науково-теоретичний, і практичний інтерес, а саме -  можуть бути 

використані: у науково-дослідній сфері; у правотворчій діяльності; у

навчальному процесі; у практичній діяльності суб’єктів бюджетних 

правовідносин. Висновки, отримані автором, вже використані у правотворчій 

діяльності, про що свідчить наявна довідка про впровадження одержаних у ході 

дослідження результатів.

Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях. Основні 

результати дослідження відображено в одноосібній монографії, семи наукових 

статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях України, одна -  у 

іноземному виданні та семи тезах доповідей, опублікованих за матеріалами 

науково-практичних конференцій.
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Позитивно оцінюючи зміст дисертації в цілому, зважаємо за необхідне 

висловити ряд спірних моментів, зауважень, врахування яких може допомогти 

дисертанту у подальшій науковій роботі в цьому напрямку:

1. Досить вдало у дисертації виділено та охарактеризовано етапи 

становлення та розвитку бюджетного законодавства (с. 183 -  191). У той же час, у 

висновках до автореферату, при характеристиці кожного виділеного етапу автор 

застосовує певні слова: перший етап називає етапом зародження бюджетного 

законодавства, другий -  становлення, третій -  розвиток, четвертий -  оновлення, 

п’ятий -  оновлення та розвиток, шостий -  оновлення, сьомий -  оновлення та 

розвиток. На наш погляд, автору було б доцільно більш чітко вказати чому саме 

такі слова застосовуються ним для характеристики кожного виділеного етапу.

2. У першому розділі дисертаційної роботи зосереджується увага на 

еволюції бюджетного законодавства, робиться висновок про важливість «Плану 

фінансів» М.М.Сперанського, бо він містив, як пише автор, низку положень, що 

стосувалися бюджету, став поштовхом для розвитку процесуального бюджетного 

законодавства (с. 27). На наш погляд, доцільно було б більше уваги приділити 

змісту даного документу, його складовим, враховуючи його значимість для 

формування бюджетного законодавства.

3. Враховуючи важливість питань бюджету, саме на бюджетне 

законодавство найбільше впливає політика. І слушними є висновки автора про те, 

що розвитку, удосконаленню бюджетного законодавства України сприятиме чітке 

окреслення у Бюджетному кодексі України його завдань, які відображатимуть 

бюджетну політику держави, а задля обмеження впливу політики на бюджетне 

законодавство запропоновано закріпити і його визначення. Вважаємо, що робота б 

лише виграла якби автор в окремому підрозділі зосередив увагу на політиці як 

чиннику розвитку бюджетного законодавства.

4. Важливим актом бюджетного законодавства були Правила про складання, 

розгляд, затвердження і виконання державного розпису та фінансових кошторисів
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міністерств і головних управлінь 1862 року, які були розроблені у ході бюджетної 

реформи В.О.Татарінова. Про них йдеться у роботі (с. 31). Зрозуміло, що ці 

Правила передбачали певну структуру фінансових кошторисів. Хотілося б щоб 

автор навів порівняльний аналіз структури фінансового кошторису того періоду, 

яка передбачалася у вказаних Правилах і, наприклад кошторису, який нині 

складають бюджетні установи.

Вказані зауваження носять дискусійний характер і не впливають на загальну 

позитивну оцінку роботи.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що об’єднують 

десять підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Структура наукового пошуку повністю 

відповідає меті і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути 

проблеми, визначені автором. Висновки, зроблені в результаті дослідження, 

обґрунтовані й самостійні, мають наукову та практичну цінність, є результатом 

концептуального розгляду проблеми. Зміст автореферату ідентичний основним 

положенням дисертації. Викладене дозволяє констатувати високу компетентність 

автора у питаннях, що досліджувалися. Наукова робота виконана відповідно до 

стандартів класичної науки, демонструє дослідницькі та аналітичні здібності 

Г.С.Андрущенко, висвітлює авторський погляд на обрану проблему.

Отже дисертаційна робота «Становлення та розвиток бюджетного 

законодавства України», є самостійним завершеним, комплексним дослідженням 

високого рівня, що містить аргументовані положення наукової новизни, в якій 

логічно, послідовно викладено матеріал та відображені нові науково обґрунтовані 

результати, що у своїй сукупності вирішують конкретне наукове завдання, що 

полягає у визначенні особливостей бюджетного законодавства на кожному 

історичному етапі його становлення та розвитку, з’ясуванні змісту бюджетного 

законодавства України та напрямів удосконалення його базових складових на
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сучасному етапі, з урахуванням їх еволюції й позитивного досвіду зарубіжних 

країн щодо регулювання бюджетних відносин. Подана до захисту робота 

відповідає вимогам п. 9 та п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 

567 (із наступними змінами), а її автор -  Галина Сергіївна Андрущенко 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.

Офіційний опонент: 
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права 
Чернівецького юридичного інституту 
Національного університету 
«Одеська юридична Т.АЛатковська
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