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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Розвиток фінансових 

відносин в державі, зміна і розширення кола їх суб’єктів призвели до 

необхідності глобального перегляду базисних категорій фінансового права, 

переосмислення його предмета, тобто відносин, регульованих його нормами, 

зокрема - відносин, пов’язаних з розподілом коштів між бюджетами.

Останні декілька років фінансова система України проходить якісно новий 

етап реформування, на якому відбувається зміна орієнтирів щодо підвищення її 

ефективності. Фінансово-правові реалії сьогодення свідчать, що нині вже не 

можна абстрагуватися від процесів постійного зростання вимог до якості та 

ефективності організаційного та правового забезпечення публічної фінансової
*

діяльності. Саме тому одним з найбільш актуальних завдань в сучасних умовах 

стає необхідність створення, реалізації та дієвості застосування ефективних 

принципів розподілу бюджетних коштів на державному та місцевих рівнях в 

умовах обмежених фінансових ресурсів для формування збалансованих 

бюджетів. Перш за все це пов’язано з основним призначенням держави - 

задоволенням потреб суспільства і пов’язаних з ними публічних інтересів. Такі 

потреби держава задовольняє в процесі свого функціонування, в ході якого 

відбувається реалізація цілей і завдань, що стоять перед державою. Дані
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процеси вимагають певних фінансових ресурсів, витрачання яких дозволяє 

державі нормально функціонувати, а, отже, задовольняти потреби суспільства. 

Ось чому зміцнення держави нерозривно зв’язується з ефективним розподілом 

фінансових ресурсів, що існують в державі, і створенням належного правового 

регулювання цього процесу.

Перехід України на принципово Новий етап розвитку міжбюджетних 

відносин вимагає створення відповідно нової системи управління, посилення її 

територіальної спрямованості. Здійснення будь-якої публічної діяльності, не 

залежно від того, держава чи органи місцевого самоврядування беруть у ній 

участь, потребує як наявності фінансових ресурсів, так і механізму 

перерозподілу бюджетних коштів, оскільки існування бюджетів різних рівнів, з 

одного боку, та неоднорідність фінансового стану різних регіонів України, з 

іншого боку, об’єктивно зумовлюють перерозподільні процеси фінансових 

ресурсів. Тож, вдосконалення механізму розподілу коштів між бюджетами є 

об’єктивною необхідністю життєдіяльності будь-якої держави.

Стабільність та ефективне фінансове функціонування бюджетної системи 

багато в чому досягаються за рахунок належної організації процесів розподілу 

та перерозподілу фінансових ресурсів між бюджетами. У сучасних умовах 

ринкових реформувань в Україні виникає потреба у переосмисленні традиційно 

сформованих підходів до визначення змісту принципів реалізації розподілу 

бюджетних коштів та детальному вивченні їх правової сутності.

На сьогоднішній день теоретико-прикладні проблеми принципів розподілу 

коштів між бюджетами вже почали привертати увагу вчених і практиків, 

зважаючи на численні правопорушення, що мають місце у бюджетному 

процесі. Особливо гостро нині стоять правові проблеми, пов’язані із 

дотриманням вказаних засад, із їх практичним впровадженням.

Актуальність теми дисертаційного дослідження Я. М. Крупко є 

безсумнівною. У сучасних умовах розвитку національної економіки, бюджетної 

сфери, організації та функціонування органів публічної влади, зростає роль 

процесу розподілу бюджетних коштів. Проблематиці принципів права й



правових принципів присвячені численні загальнотеоретичні дослідження. 

Проте й нині це питання перебуває в центрі уваги вчених і практиків, особливо 

коли йдеться про спеціальні галузеві дослідження. З огляду на це, не викликає 

сумнівів актуальність та своєчасність дисертаційного дослідження.

Додатковою аргументацією актуальності обраної теми є й те, що на цей час 

в Україні відсутні спеціальні дослідження, присвячені даній тематиці, з огляду 

на це дисертаційне дослідження Крупко Яни Михайлівни видається актуальним 

з теоретичної та практичної точок зору і досить цікавим з наукової точки зору.

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

обраної теми дисертаційного дослідження, його пізнавальний характер 

підкреслює зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в рамках бюджетної теми «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 БФ 042-01, 

номер державної реєстрації 011Ш008337). Тема дисертаційного дослідження 

затверджена вченою радою юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол від 20 грудня 2013 року № 4).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота 

ґрунтується на результатах аналізу значної кількості наукових досліджень 

вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії держави і права, конституційного, 

адміністративного, фінансового та інших галузей права, економічних наук, а 

також законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів.

Загальний аналіз змісту роботи свідчить про те, що проведене дослідження 

має самостійний, системний, творчий та цілісний характер, відзначається 

високим науковим рівнем та актуальністю. Висновки, зроблені під час 

дослідження мають вагоме практичне та теоретичне значення.

Дисертація Я.М. Крупко характеризується системним підходом до 

предмету дослідження. Поставлені у дисертації задачі відповідають меті, яка



полягає в розробці та теоретичному обґрунтуванні правових принципів 

розподілу коштів між бюджетами відповідно до українського законодавства.

Успішному вирішенню поставлених у роботі завдань сприяла добре 

продумана структура дисертаційної роботи, що свідчить про цілісність 

дослідження. Структурна побудова роботи відповідає поставленим задачам та 

цілям і дозволила автору послідовно розглянути усі винесені за темою питання. 

Робота складається зі вступу, трьох взаємопов’язаних розділів, семи 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Ознайомлення з 

дисертацією, її авторефератом та опублікованими працями дає підстави 

стверджувати, що логічно побудований зміст дисертації дозволив автору 

послідовно та науково обґрунтовано досягти мети та вирішити завдання, які 

були поставлені на початку дослідження.

Під час дослідження, з огляду на специфіку теми, мету й завдання, було 

використано широкий спектр сучасних загальнонаукових методів дослідження 

та прийомів пізнання, наукові концепції державного управління, фінансового 

права, філософії права, політології. Для одержання найбільш достовірних 

наукових результатів у роботі використовувалися діалектичний метод, метод 

системного аналізу, порівняльно-правовий, історичний, соціологічний та 

формально-юридичний методи. Усі ці методи автором застосовано у 

взаємозвязку та взаємодії, відповідно до поставленої мети та задач, об’єкта та 

предмета дослідження.

Джерельну базу дисертації становить 170 наукових праць і нормативно- 

правових актів. Крупко Я. М. під час дослідження спиралася на фундаментальні 

праці з теорії права, фінансового права, конституційного права, 

адміністративного права. Нормативною основою роботи є Конституція 

України, Бюджетний кодекс України, Закони України, підзаконні нормативно- 

правові акти. У роботі використані та проаналізовані практичні та аналітичні 

матеріали Міністерства фінансів України, статистичні матеріали, наведені в 

роботах вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали наукових та науково- 

практичних конференцій, семінарів з досліджуваної проблематики.



Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. Наукова 

новизна одержаних результатів дисертації Я. М. Крупко виявляється як у 

самому підході до досліджуваних проблем, так і у запропонованому способі 

розв’язання конкретних питань теми.

У своїй роботі дисертант демонструє здатність до самостійних висновків 

та узагальнень, критично оцінює окремі положення, уточнюючи їх з 

урахуванням сучасного стану, аналізує різні підходи до теоретично складних 

питань, що розглядаються в дисертації. Дисертант узагальнює та всебічно 

аналізує наукові праці провідних українських та зарубіжних вчених, успішно 

демонструє характерні особливості власних напрацювань, що й визначає 

наукову новизну одержаних результатів.

Характеризуючи наукову новизну дослідження слід зазначити, що 

дисертація Я М .  Крупко є одним із перших в українській юридичній науці 

узагальненим монографічним дослідженням правових засад розподілу коштів 

між бюджетами. У результаті здійсненого дослідження сформульовано низку 

положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем, до найбільш 

значущих із яких належать:

уперше аргументовано, що принципи розподілу коштів бюджету є 

структурною ланкою принципів фінансового права, в основі кожного з яких 

лежить певна правова ідея; запропоновано авторське визначення поняття 

«розподіл бюджетних коштів», яке трактується як процес взаємодії ланок 

бюджетної системи між собою та в сукупності з діями держави в особі її 

органів, який спрямований на збалансування бюджетів, справедливий і 

ефективний розподіл суспільного багатства між окремими елементами 

бюджетної системи та їх взаємодії з метою погашення й уникнення дефіциту 

бюджету; з’ясовано, що процес розподілу бюджетних коштів ґрунтується на 

засадах бюджетної системи та визначено, що законодавчо закріплені принципи 

бюджетної системи в процесі розподілу коштів між ланками бюджетної 

системи мають переважно міжгалузевий характер, а не належать до 

спеціальних засад. Порівняння принципів розподілу коштів між бюджетами з



принципами бюджетної системи дало змогу дійти висновку, що принципи 

розподілу коштів між бюджетами є значно вужчими за значенням і по суті 

розширюють та доповнюють принципи бюджетної системи; вироблена та 

обґрунтована авторська пропозиція щодо класифікації принципів розподілу 

коштів між бюджетами. Запропоновано поділ принципів розподілу бюджетних 

коштів на такі групи: загальногалузеві та спеціальні (бюджетно-процесуальні) 

принципи. Запропоновано авторські визначення таких теоретичних понять, як 

загальногалузеві Принципи розподілу коштів між бюджетами (відправні начала, 

керівні правила, ідеї, які характеризуються загальною значущістю та 

універсальністю, а їх основний зміст базується на принципах окремих 

інститутів як фінансового, так і бюджетного права, визначаються нормативно- 

правовими актами України, що регламентують процес розподілу коштів між 

ланками бюджетної системи в сукупності з діями держави в особі її органів, та 

спрямовані на збалансування бюджетів, справедливий і ефективний розподіл 

суспільного багатства між окремими елементами бюджетної системи з метою 

погашення та уникнення дефіциту бюджету) та бюджетно-процесуальні 

(спеціальні) принципи розподілу коштів між бюджетами (незаперечні вимоги, 

відправні начала, керівні правила, ідеї, що відображають сутність і 

спрямованість процесу розподілу коштів між бюджетами).

Запропоновано доповнити зміст Бюджетного кодексу України розділом 

«Правові засади та механізм розподілу коштів між ланками бюджетної 

системи», присвяченого закріпленню нових дефініцій, удосконаленню 

правових норм, що регламентують процес, у якому окреслюється нова 

термінологія, удосконаленню правових норм щодо процесу розподілу 

бюджетних коштів та механізму такого розподілу.

Удосконалено низку теоретичних і практичних положень щодо змісту 

сталих наукових досліджень, присвячених правовій категорії принципів права, 

що дає підстави розглядати «принципи права» як вихідні (основоположні) 

засади (ідеї), нормативні засади права; шляхи вирішення проблем



функціонування місцевих бюджетів, а також їх взаємовідносин із державним 

бюджетом України.

Крім того, в роботі дістали подальшого розвитку перспективи 

впровадження механізму розподілу коштів між бюджетами: у сфері реалізації 

повноважень, фінансово-правовій, законодавчій, політичній сферах; наукові 

підходи щодо необхідності на законодавчому рівні уточнити та закріпити 

термін «ефективність» із визначенням переліку його характерних ознак, 

необхідність вироблення критеріїв, за якими визначався би неефективний 

порядок розподілу бюджетних коштів; обґрунтування необхідності 

започаткування законотворчої практики включення до нормативно-правових 

актів змісту принципів розподілу бюджетних коштів між бюджетами різних 

рівнів, роз’яснення сфери їх дії, визначення меж поведінки суб’єктів 

бюджетних правовідносин.

Дисертант виправдано починає із розгляду правової природи та змісту 

принципів права в процесі розподілу коштів бюджетів. Ґрунтовний аналіз 

загальнотеоретичних положень принципів права в регулюванні розподілу 

коштів між бюджетами (стор. 15-37), правових засад взаємодії ланок бюджетної 

системи (стор. 38-60) та законодавчого закріплення принципів розподілу коштів 

між бюджетами (стор. 60-69) дозволи сформулювати поняття «розподіл 

бюджетних коштів» (стор. 37), запропонувати визначити на рівні закону 

особливості розподілу бюджетних коштів (стор. 28-29).

Враховуючи особливості розподілу бюджетних коштів, до яких автором 

віднесено урахування реальних показників економічного і соціального розвитку 

держави та регіонів; відповідність витрат бюджету надходженням на поточний 

бюджетний період; відповідність бази та ставки оподаткування потребам 

бюджетів органів місцевого самоврядування; забезпечене державою фінансове 

вирівнювання всіх бюджетів нижчого рівня; розподілення бюджетних коштів з 

контролем їх цільового використання та відповідальністю уповноважених осіб; 

дотримання принципів розподілу коштів між бюджетами, автор робить акцент 

на тому, що це сприятиме справедливому та неупередженому розвитку всіх



адміністративно-територіальних одиниць, створенню ефективної бюджетної 

системи, яка стане інструментом досягнення економічного зростання, а також 

забезпечить належне виконання державою своїх завдань та функцій.

Погоджуємось з автором у тому, що під розподілом бюджетних коштів 

необхідно мати на увазі як розподіл доходів, так і видатків між бюджетами, 

адже доходи і видатки бюджету діалектично пов’язані між собою (стор. ЗО).

Варто підтримати позицію дисертанта про те, що система ефективних 

заходів для розподілу витрат між різними рівнями бюджетів з метою 

досягнення збалансованості Державного бюджету України та уникнення його 

дефіциту складається з необхідності законодавчого встановлення порядку щодо 

фінансування заходів і об'єктів, які відносять до компетенцій органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування даного рівня та необхідності (для 

прогнозованого результату) враховувати підвідомчість заходів та об’єктів, а 

також їх територіальне розміщення (стор. 31).

Встановлено, що розподіл видатків бюджету має базуватися на одній із 

таких правових засад, як субсидіарність, при якій враховуються критерії 

повноти надання послуги (стор. 67, 68, 72).

Автор обгрунтовує положення про те, що бюджетна система України є 

недосконалою і гостро потребує нагальних змін, а саме змін, що стосуються 

розподілу бюджетних коштів. До таких змін автор відносить: запровадження та 

чітке розмежування системи податків, які повинні надходити до відповідних 

бюджетів, дотримання певного балансу між ними; фінансове вирівнювання так 

званих «бідних» територій і територій «донорів», яке необхідно забезпечувати 

не лише за рахунок регульованих доходів, а завдяки системі бюджетних 

трансфертів; чітке визначення на законодавчому рівні обсягу мінімального 

бюджету й доходну базу місцевого самоврядування та закріплення це в 

державному соціальному стандарті, а саме в Законі України «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»; проведення заходів, що 

стосуються бюджетного вирівнювання (стор. 42, 72).



Цікавим вбачається і виділення конкретних напрямів для вирішення 

завдань у контексті формування нових принципів розподілу доходів між 

бюджетами та міжбюджетних відносин (стор. 58-59).

Викликає зацікавленість і характеристика основних засад розподілу 

бюджетних коштів. Автором послідовно розглядається сутність та зміст 

основних принципів розподілу коштів між бюджетами (стор. 77-95) та робиться 

висновок, що принципи розподілу коштів між бюджетами є важливим та 

необхідним способом державного впливу на розвиток регіонів у соціально- 

економічній сфері, що призведе до зменшення диспропорцій між бюджетами 

різних рівнів (стор. 95). Автор обгрунтовує і конституційні принципи розподілу 

коштів між бюджетами (стор. 95-107) та зазначає, що конституційні принципи 

верховенства права та справедливості, передусім, слугують фундаментальними 

засадами, провідними ідеями, що мають проходити через усю державну 

політику України (як в соціальній, так і економічній сферах), визначаючи певні 

пріоритети політики держави, причому, як резюмує автор, усі принципи 

процесу розподілу бюджетних коштів між собою взаємопов’язані та певною 

мірою взаємодіють, доповнюючи один одного (стор. 113).

У розділі 3, розглядаючи правовий механізм реалізації принципів 

розподілу коштів між бюджетами в умовах демократичної держави, Я. М. 

Крупко шляхом вивчення та аналізу соціально-правових умов впровадження й 

реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами, робить висновок щодо 

необхідності започаткування практики формулювання в текстах законів змісту 

принципів розподілу бюджетних коштів між бюджетами різних рівнів, 

роз’яснення сфери дії, визначення напрямку відповідної поведінки суб’єктів 

бюджетних правовідносин (стор. 129).

На основі дослідження шляхів розвитку та перспективи функціонування 

механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами (стор. 129- 

142) автор наводить власне бачення складових механізму такого розподілу і 

його реалізацію, формулюючи перспективи його реального впровадження, які 

поділяє на категорії за сферою виникнення (стор. 140-141).



Автором доведено, що впровадження принципів розподілу коштів між 

бюджетами необхідно починати з обґрунтування та законодавчого визнання 

правових засад, принципів розподілу бюджетних коштів. І у цьому напрямку 

необхідно здійснювати приведення у відповідність до міжнародно-правових 

актів норм національного законодавства щодо впровадження принципів 

розподілу коштів між бюджетами з урахуванням національних, соціально- 

економічних, політичних, організаційних умов.

Обгрунтовано необхідність внесення змін до діючого Бюджетного кодексу 

України, а саме доповнення його розділом «Правові засади та механізм 

розподілу коштів між ланками бюджетної системи» та започаткування 

практики формулювання в текстах законів змісту принципів розподілу 

бюджетних коштів між бюджетами різних рівнів, роз’яснення сфери дії, 

визначення напрямку відповідної поведінки суб’єктів бюджетних 

правовідносин.

Тож, у результаті поглибленого дослідження питань щодо правових засад 

розподілу коштів між бюджетами сформульовано нове вирішення наукової 

проблеми Та низку висновків, що мають теоретичне значення і спрямовані на 

вдосконалення чинного законодавства у сфері бюджетних правовідносин.

Наукова і практична цінність дисертації. Дослідження має як 

теоретичний, так і прикладний характер. Одержані висновки та пропозиції 

можуть бути використані: у науково-дослідній сфері -  як основа для подальшої 

поглибленої розробки організаційно-правових напрямків розвитку процесу 

розподілу коштів між ланками бюджетної системи; у правотворчій діяльності -  

для розробки нових нормативно-правових актів, удосконалення та внесення 

змін до чинного бюджетного законодавства; у правозастосовній діяльності -  

для забезпечення ефективної діяльності суб’єктів бюджетних правовідносин та 

здійснення всебічного контролю за такою діяльністю; у сфері практичної 

діяльності -  вироблення рекомендацій для удосконалення бюджетної діяльності 

органів місцевого самоврядування, теоретичних положень та пропозицій для 

застосовування як на державному, так і на місцевому рівні при розробці



програм соціально-економічних перетворень у регіонах; у навчальному процесі 

- при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних посібників з 

фінансового права, у науково-дослідній роботі студентів, при викладанні 

навчальних дисциплін з курсу «Фінансове право», «Бюджетне право» тощо.

Усі висновки та авторські визначення окремих понять обґрунтовані 

власними дослідженнями автора. Наукові положення, висновки та рекомендації 

одержано дисертантом самостійно та висвітлені в опублікованих працях. 

Структура і зміст роботи свідчать про цілісність і комплексність дослідження. 

Робота завершується сформульованими висновками, пропозиціями щодо 

вдосконалення Чинного фінансового законодавства.

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційного дослідження. 

Дисертаційне дослідження Я. М. Крупко містить багато позитивних аспектів, 

але, водночас, поряд з безумовно цінними здобутками, що властиво кожній 

творчій роботі, містить окремі дискусійні положення та положення, що 

потребують додаткової аргументації.

1. Автор в роботі широко використовує поняття «бюджетний механізм», 

«фінансовий механізм», «механізм розподілу». На стор. 132 автор зазначає, що 

у вітчизняній юридичній літературі поняття «бюджетний механізм» є 

недостатньо дослідженим й обґрунтованим, його дуже часто ототожнюють з 

поняттям «фінансовий механізм». Бажано проаналізувати: які загальні риси 

властиві фінансовому та бюджетному механізму, в чому між ними різниця.

2. На стор. 71 дисертації автор зазначає, що суспільне багатство повинно 

пропорційно розподілятися між громадянами та територіальними громадами, 

незалежно від їх територіальної приналежності (належності). Не зрозуміло як 

автор передбачає механізм реалізації цього принципу? Чому суспільне 

багатство конкретної адміністративної-територіальної одиниці повинне 

розподілятись на громадянина, який не належить до її постійних мешканців 

(тобто територіальної громади)?

3. У підрозділі 1.1. автор зазначає, що «основна потреба розподілу 

бюджетних коштів між ланками бюджетної системи зумовлена наявністю 

певних невідповідностей між обсягами фінансових коштів того чи іншого рівня



влади і обсягами завдань та обов'язків, які на нього покладаються в процесі 

розподілу бюджетних коштів між ланками бюджетної системи». Розкриваючи 

особливості розподілу бюджетних коштів, автор вказує на одну з таких 

особливостей, відповідно до якої розподіл бюджетних коштів повинен 

супроводжуватися контролем над їх цільовим використанням (стор. 29). 

Зазначено і про необхідність створення механізмів контролю над ефективністю 

використання державних фінансових коштів (стор. 50, 71). Натомість не 

приділена увага чіткому критерію проведення такого контролю. На жаль, поза 

межами дослідження залишилися і питання відповідальності в процесі 

розподілу бюджетних коштів.

4. Вважаємо, що робота значно виграла, якщо була б доповнена 

дослідженнями досвіду Європейських країн щодо порядку розподілу коштів 

між бюджетами.

5. У п.2.1. автор, дослідивши погляди вчених фінансистів цікаво виділила

з конституційних та загальногалузевих принципів сутність та зміст основних

принципів розподілу коштів між бюджетами та доречно акцентувала увагу на

важливості їх впровадження в міжбюджетні відносини. В останні роки активно

впроваджується принцип децентралізація влади, в процесі чого ряд доходних

джерел передаються на місця. Наприклад, реформа реєстраційної служби

передбачила делегування органам місцевого самоврядування повноважень з

надання послуг з реєстрації прав на нерухоме майно, а також збільшення

доступності адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав

шляхом надання повноважень нотаріусам та залучення до реєстрації державних
. - * 

виконавців та банківських установ. Це, безсумнівно, є кроком до наповнення

місцевих бюджетів та надання їм більшої самостійності та незалежності. Але

автором дані процеси в роботі не описані.

Висловлені зауваження загалом не применшують високого науково- 

теоретичного рівня та практичного значення отриманих результатів 

дослідження, проведеного Крупко Яною Михайлівною, а лише є предметом 

подальших обговорень та наукових дискусій. Дана дисертаційна робота носить 

комплексний теоретико-прикладний характер, є цілісною та завершеною.



Основні положення, висновки та пропозиції, викладені в дисертації Я.М. 

Крупко, достатньо обґрунтовані та глибоко продумані.

Наукові положення викладені логічно й послідовно, оформлення 

відповідно до чинних стандартів і вимог.

Загальний висновок

Вивчення змісту дисертації та автореферату/ ознайомлення з 

опублікованими працями дають можливість стверджувати, що рецензована 

дисертаційна робота, підготовлена Крупко Я.М. на тему «Правові засади 

розподілу коштів між бюджетами», є завершеною науковою працею, яка дала 

змогу отримати нові науково-обґрунтовані висновки, пропозиції та 

рекомендації, які в повній мірі вирішують сформульоване здобувачем наукове 

завдання щодо обґрунтуваня правових принципів розподілу коштів між 

бюджетами.

Враховуючи актуальність обраного здобувачем напряму дослідженш 

вирішені завдання, отримані результати, що характеризуються науково* 

новизною та практичним значенням, можна стверджувати, що дисертація з 

змістом та оформленням відповідає Порядку присудження наукових ступенів 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. (зі змінами 

внесеними постановою КМУ від 19.08.2015 р. № 656), а її автор Крупко Ян 

Михайлівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидат 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право та процес*
фінансове право; інформаційне право.
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завідувач кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права 
Чернівецького юридичного інституту 
Національного університету 
«Одеська юридична академія»
Підпис засвідчую:
вчений секретар Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
доктор юридичних наук, професор

Від

. _ Відділ діловодства їа  архіву 
Київського чаціональкогс /ніиеосйіету ■' 
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

ВІДГУК

офіційного опонента -  кандидата юридичних наук, доцента 

Шолкової Тетяни Борисівни 

на дисертацію Крупко Яни Михайлівни 

«Правові засади розподілу коштів між бюджетами», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес;

Актуальність теми дисертаційного дослідження не викликає сумнівів, 

оскільки бюджет, як державний, так і будь-який місцевий, це основний 

публічний фонд грошових коштів, у якому акумулюються відповідні 

фінансові ресурси, що спрямовуються на виконання завдань і функцій 

держави чи органів місцевого самоврядування, і від того, наскільки чітко і 

однозначно у законодавстві будуть визначені принципи, процес та механізм 

розподілу бюджетних коштів, настільки ефективно вони будуть витрачені та 

досягнуто основне завдання держави та органів місцевого самоврядування, 

що закріплене в Конституції України та інших законах України -  це захист 

конституційного ладу та задоволення публічних потреб населення.

Реформи, які сьогодні активно впроваджуються у нашій державі в 

зв’язку з євроінтеграційними процесами, такі як бюджетна децентралізація, 

шкільна автономія та інші, вимагають ретельного перегляду та 

переосмислення основних положень, принципів, що закріплені у 

бюджетному законодавстві, особливо тих, які стосуються процесу розподілу 

бюджетних коштів на всі ’ " " іистеми. Саме тому

фінансове право; інформаційне право

Відділ діііОйддстве їй  архіву 
Київського Н8(ІІОН*УІЬНОҐО /МІВЯрдИївТу 

__  ім̂ ні Імаой ДОйгіч'йиаи



дисертаційне дослідження, проведене Крупко Я.М., є дуже своєчасним та має 

як теоретичне, так і практичне значення у сфері вдосконалення правового 

регулювання бюджетних правовідносин, пов’язаних з процесом розподілу 

бюджетних коштів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. У 

процесі роботи над дисертацією Крупко Я.М. використовує комплекс 

методів: за допомогою інструментів діалектики (аналізу, синтезу, аналогії) 

визначено підходи до поняття, ознак, правових засад (принципів) 

регулювання розподілу коштів між бюджетами (підрозділ 1.1), сутність та 

зміст основних принципів розподілу коштів між бюджетами (підрозділ 2.1), 

використовується порівняльно-правовий метод, що у свою чергу дав 

можливість проаналізувати принципи розподілу коштів між бюджетами та 

порівняти їх з такими загально-правовими принципами, як принцип 

верховенства права та принцип справедливості (підрозділ 2.2). Завдяки 

цьому було охарактеризовано окремі принципи розподілу коштів між 

бюджетами, вироблено пропозиції для їх практичної реалізації (розділ 3), 

зокрема, напрямів удосконалення діяльності щодо розподілу бюджетних 

коштів (підрозділ 3.2).

Історичний метод був застосований при збиранні, аналізі інформації, 

з ’ясуванні соціально-економічних та політичних умов впровадження 

принципів розподілу коштів між бюджетами (підрозділ 1.1).

Формально-юридичний метод застосовувався для констатації та 

здійснення аналізу окремих законодавчих положень і норм: тлумачення 

принципів розподілу коштів між бюджетами, їх змісту та втілення у 

національне законодавство (підрозділи 1.1; 1.2; 3.1; 3.2).

Варто зауважити, що кожен із використаних методів у конкретному 

випадку застосовувався не ізольовано, а у поєднанні з іншими методами, 

вдалий симбіоз використання яких дозволив автору виконати основні задачі 

дослідження.



Про комплексність і системність представленого дослідження свідчить 

структура дисертації, яка характеризується цілісністю й логічною 

послідовністю. Так, перший розділ присвячений теоретико-правовому 

визначенню принципів правового регулювання, основним засадам взаємодії 

ланок бюджетної системи та їх правовому закріпленню. Другий розділ 

присвячений розкриттю сутності та змісту основних принципів розподілу 

коштів між бюджетами, особливостям правових підстав, взаємодії 

конституційних та загальногалузевих принципів у процесі розподілу коштів 

між бюджетами. У третьому розділі розкриваються процес та механізм 

реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами, акцентується увага на 

їх сутності та пропонуються шляхи їх удосконалення.

Отже, усі розділи, підрозділи та інші структурні частини роботи 

підпорядковані єдиній визначеній меті, яка розкривається через виконання 

поставлених конкретних задач.

Дисертаційному дослідженню Крупко Я. М. притаманний належний 

рівень наукової новизни, при цьому положення з різним її ступенем містяться 

в усіх трьох розділах дисертації.

Рецензована робота має зв’язок з відповідними науковими програмами, 

планами тієї установи, в якій вона виконувалася. Кількість і якість 

опублікованих дисертантом статей у фахових виданнях відповідає 

встановленим вимогам.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій,
#

сформульованих у дисертації не викликає сумнівів.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. 1. Вивчаючи наукові положення та висновки 

дисертації, потрібно відмітити, що у даному дисертаційному дослідженні 

автор вперше в українській науці зосереджує увагу на важливості визначення 

і закріплення принципів правового регулювання розподілу бюджетних 

коштів. Автор ретельно досліджує існуючі загально-правові принципи (стр. 

19-26), принципи бюджетної системи (стр. 65), виділяє окрему групу



принципів та пропонує їх назвати «конституційними (загальноправовими) 

принципами розподілу коштів між бюджетами» (стр. 79-90), які створюють 

базис для правового регулювання бюджетних правовідносин.

3. Позитивним є те, що на основі існуючих принципів, як результат 

дослідження існуючого процесу розподілу бюджетних коштів, автором були 

вироблені спеціальні (бюджетно-процесуальні) принципи розподілу 

бюджетних коштів, що на думку автора, внаслідок їх впровадження зробить 

процес та механізм розподілу бюджетних коштів між ланками бюджетної 

системи більш досконалим та ефективним (стр.78 ).

4. Цікавим є бачення автора щодо трактування терміну «правові 

засади» виходячи зі змісту дисертації, її мети та завдань. Здобувач розглядає 

даний термін з точки зору принципів на яких базується або повинно 

базуватися бюджетне законодавство та має відбуватися процес і механізм 

розподілу бюджетних коштів (стр 1-4), а не як сукупність нормативно- 

правових актів, якими регулюються данні відносини.

5. Слушним є зауваження автора щодо відсутності у бюджетному 

законодавстві терміну «розподіл бюджетних коштів». Саме для заповнення 

цієї прогалини у дисертаційному дослідженні пропонується авторське 

визначення цього поняття як: «процес взаємодії ланок бюджетної системи 

між собою та в сукупності з діями держави в особі її органів, який 

спрямований на збалансування бюджетів, справедливий і ефективний 

розподіл суспільного багатства між окремими елементами бюджетної
е

системи та їх взаємодії з метою погашення й уникнення дефіциту 

бюджету» (стр 37).

6. Позитивно сприймається намагання автора виробити власну 

класифікацію принципів розподілу коштів між бюджетами. Кожний з 

визначених принципів автор роз’яснює. Запропоновано поділ принципів 

розподілу бюджетних коштів на такі групи: загальногалузеві та спеціальні 

(бюджетно-процесуальні) принципи (стр. 91-94). До того ж, автор дає власне 

їх трактування. Так, загальногалузеві принципи (правові засади) розподілу



коштів між бюджетами, автор визначає як «відправні начала, керівні правша, 

ідеї, які характеризуються загальною значущістю та універсальністю, а їх 

основний зміст базується на принципах окремих інститутів як фінансового, 

так і бюджетного права, визначаються нормативно-правовими актами 

України, що регламентують процес розподілу коштів між ланками 

бюджетної системи в сукупності з діями держави в особі її органів, та 

спрямовані на збалансування бюджетів, справедливий і ефективний розподіл 

суспільного багатства між окремими елементами бюджетної системи з 

метою погашення та уникнення дефіциту бюджету» (стр. 78 ); а бюджетно- 

процесуальні (спеціальні) принципи розподілу коштів між бюджетами -  як 

«незаперечні вимоги, відправні начала, керівні правила, ідеї, що 

відображають сутність і спрямованість процесу розподілу коштів між 

бюджетами» (стр. 91).

7. Слушною є пропозиція автора щодо включення до Бюджетного 

кодексу України такого виду правопорушення, як неефективний розподіл 

бюджетних коштів (стр. 109).

8. Заслуговує на увагу пропозиція автора щодо доповнення змісту 

Бюджетного кодексу України розділом «Правові засади та механізм 

розподілу коштів між ланками бюджетної системи», який присвячений 

закріпленню нових дефініцій, удосконаленню правових норм, що 

регламентують процес, у якому окреслюється нова термінологія щодо 

розподілу бюджетних коштів та характеризується його механізм (стр. 143;
*

додаток стр. 177-185 ).

Безпосередню практичну значимість мають положення дисертації, 

спрямовані на удосконалення чинного бюджетного законодавства, також ті, 

що стосуються самого процесу та механізму проведення розподілу 

бюджетних коштів між ланками бюджетної системи.

Здійснивши аналіз змісту рецензованої дисертації, можна дійти 

висновку про те, що дана робота має наукову новизну, практичне значення і є 

завершеним науковим дослідженням, що підтверджується відповідними



висновками. Проте, як і будь-яка авторська наукова робота, дисертація 

Крупко Я.М. містить певні недоліки та дискусійні моменти, а саме:

1. Так автор стверджує, що «необхідно законодавчо встановити 

порядок фінансування заходів і об'єктів, які відносять до компетенцій 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування даного рівня. 

Для прогнозованого результату потрібно враховувати підвідомчість заходів 

і об'єктів, а також враховувати територіальне їх розміщення» (стр. 31) До 

того ж, ця думка знайшла своє відображення і у запропонованому автором 

принципі «принцип відомчої підпорядкованості та територіального 

розміщення», який вона тлумачить як «фінансування певних програм повинно 

здійснюватися з відповідного бюджету адміністративно-територіальної 

одиниці, на території якої розташований даний суб ’єкт господарювання» 

(стр. 92). Вважаємо, що ці пропозиції є досить дискусійними, стосовно того, 

що при визначені рівня бюджету, з якого необхідно здійснювати 

фінансування видатків, необхідно виходити з територіального розміщення 

цього об’єкта, оскільки, якщо на певній територіальній одиниці знаходиться, 

наприклад стратегічний державний об’єкт (ЧАЕС), він не може 

фінансуватись з місцевого бюджету, через ряд причин: 1) він належить 

державі (на праві власності); 2) створений за державні кошти; 3) має 

стратегічне значення для держави і його утримання настільки затратне, що 

місцевий бюджет не здатний його утримувати.

2. В дисертаційній роботі автор зазначає, що «підвідомчість 

визначається особливостями підвідомчості, встановленої в певній державі, 

наприклад, вища освіта, оборона країни, на наш погляд, повинні 

фінансуватися, виключно, з Державного бюджету України, а дошкільні 

установи - з бюджету адміністративно-територіальної одиниці, у  межах 

якої вони знаходяться», але це не на погляд автора, а відповідно до чинного 

законодавства, саме за таким принципом і поділяються видатки між 

бюджетами відповідно до ст. 86 (критерії поділу), ст. 87-91 Бюджетного 

кодексу України.



3. Сумнівним є твердження автора в тому, що розподіл доходів між 

ланками бюджетної системи повинен відбуватися за принципами: 

«встановлення залежності між зусиллями органів влади й управління та 

формуванням доходів відповідних бюджетів»; «встановлення зацікавленості 

місцевих органів влади у  пошуку й мобілізації фінансових ресурсів і 

недопущення адміністративного вилучення доходів до бюджетів вищого 

рівня» (стр. 35). Хотілось б знати думку автора щодо того, яким чином буде 

встановлюватись і визначатись розмір зусиль, які застосували органи 

державної влади для формування дохідної бази, в чому вони будуть 

виражатись та як буде визначатись зацікавленість органів у залучені доходів? 

До того ж, не зовсім зрозуміло, що автор мав на увазі під принципом 

«недопущення адміністративного вилучення доходів», адже на сьогодні 

такого процесу не передбачено в бюджетному законодавстві. Отже, 

справедливо виникає питання, яким чином автор пропонує здійснити таке 

недопущення?

4. Суперечливою є пропозиція автора щодо визначення «на 

законодавчому рівні мінімального бюджету і дохідної бази місцевого 

самоврядування (з урахуванням рівня інфляції) та закріпити це в 

державному соціальному стандарті, а саме в Законі України «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (стр 42).

Саме тому, хотілося б знати думку автора, щодо того, яким чином і за 

якими критеріями можна вирахувати розмір мінімального бюджету тас

дохідної бази місцевого самоврядування при існуючих відмінностях між 

адміністративно- територіальними одиницями (природньо-кліматичні умови, 

розміщення продуктивних сил, наявність корисних копалин, кількість 

населення, що проживає на цій території та інше). До того ж, не зрозуміло, 

що автор мав на увазі, коли зазначав, що «формування бюджетів залежить 

від уподобань місцевого керівництва, що призводить до непередбачуваних 

законодавством підвищення показників доходів» (стр. 55).



Таким чином, дисертаційне дослідження Крупко Яни Михайлівни 

«Правові засади розподілу коштів між бюджетами» є самостійною, 

завершеною науковою працею, у якій отримані нові науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності вирішують важливе наукове завдання.

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, наукової та 

практичної цінності здобутих результатів дисертація повністю відповідає 

встановленим до кандидатських дисертацій вимогам. Автореферат повною 

мірою відповідає змісту дисертації та повністю відображає її основні 

положення і результати дослідження. Автореферат оформлено відповідно до 

встановлених ВАК України вимог.

Отже, дисертація відповідає вимогам п. п. 11, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 

19.08.2015 року № 656), а її автор заслуговує на присвоєння їй наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент -
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри фінансового права 
Навчально-наукового інституту пра
Університету державної 
фіскальної служби України КЯГ.Б. Шолкова

засвідчую: »

відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імен? іїфмш Ушчедка


