
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

АНДРУЩЕНКО ГАЛИНА СЕРГІЇВНА

УДК 347.73:336.14]340.134 (043.3)

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ – 2019



Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
ВОРОНОВА Лідія Костянтинівна;

кандидат юридичних наук, доцент
КАДЬКАЛЕНКО Сергій Тимофійович,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка,
доцент кафедри фінансового права.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ДМИТРИК Ольга Олександрівна,
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого,
професор кафедри фінансового права;

доктор юридичних наук, професор
ЛАТКОВСЬКА Тамара Анатоліївна,
Чернівецький юридичний інститут
Національного університету
«Одеська юридична академія»,
завідувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права.

Захист відбудеться «26» березня 2019 року о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 Київського національного університету
імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені
М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12.

Автореферат розіслано «22» лютого 2019 року.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Чуприна



1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бюджетне законодавство України пройшло тривалий
шлях становлення та розвитку. Акти бюджетного законодавства, що діяли на
території українських земель у межах сучасної України, приймалися різними
суб’єктами, мали різну юридичну силу, завдання, оновлювалися залежно від
розвитку бюджетних відносин. У 2001 році відбулася перша кодифікація
бюджетного законодавства нашої країни, було прийнято Бюджетний кодекс
України. Але норми цього документа виявилися недосконалими, що зумовило
внесення до нього змін і доповнень, а в подальшому – прийняття нового
Бюджетного кодексу України у 2010 році. Втім, такий крок не вирішив усіх
проблем, адже й дотепер ми можемо констатувати нечіткість певних норм, що
регулюють бюджетні відносини, неточність трактування окремих понять у актах
бюджетного законодавства України. Ці та інші прогалини не сприяють
правильному застосуванню нормативних актів та свідчать про необхідність їх
удосконалення, а отже, і проведення відповідного теоретичного дослідження. А
це передбачає й дослідження генезису бюджетного законодавства України та
аналізу зарубіжного законодавства для впровадження позитивного досвіду і
формулювання пропозицій щодо удосконалення сучасного бюджетного
законодавства, що матиме важливе значення для розвитку бюджетних
правовідносин в Україні. Вказане вище, а також фрагментарність наукових
розробок щодо змісту бюджетного законодавства України, відсутність
комплексного аналізу його становлення та розвитку зумовлює актуальність
обраної теми, її важливе наукове та практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям
дисертаційного дослідження обраний 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 0111U008337),
яка відповідає проблематиці наукових досліджень кафедри фінансового права.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на
основі аналізу наукових розробок, нормативно-правових актів розкрити особливості
становлення й розвитку бюджетного законодавства України, його зміст та
сформулювати теоретичні висновки і пропозиції щодо удосконалення на сучасному
етапі.

Окреслена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:
– з’ясувати передумови формування бюджетного законодавства;
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– проаналізувати акти, що становили бюджетне законодавство з моменту
появи бюджету і до 1917 року, 1917–1922 років, періоду СРСР, незалежної
України та виокремити й охарактеризувати етапи його становлення і розвитку;

– сформулювати визначення поняття «бюджетне законодавство»;
– окреслити ознаки, принципи, завдання бюджетного законодавства України

на сучасному етапі його розвитку;
– охарактеризувати систему, склад бюджетного законодавства України;
– визначити критерії класифікації бюджетного законодавства України;
– з’ясувати особливості дії актів бюджетного законодавства України у часі,

просторі, за колом осіб;
– охарактеризувати базові складові бюджетного законодавства на сучасному

етапі його розвитку, зокрема Конституцію України, Бюджетний кодекс України,
інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини;

– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного бюджетного
законодавства України.

Об’єкт дослідження – сукупність суспільних відносин, які виникають при
правовому регулюванні бюджетної діяльності.

Предмет дослідження – становлення та розвиток бюджетного законодавства
України.

Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої мети та завдань
дослідження, його об’єкта і предмета. Історико-правовий метод використано
при дослідженні актів бюджетного законодавства, що діяли на території
українських земель у межах сучасної України, що дало змогу виокремити етапи
його становлення та розвитку (розділ 1). Порівняльно-правовий метод
застосовувався при порівнянні норм вітчизняного бюджетного, податкового,
митного законодавства, нормативно-правових актів зарубіжних країн
(підрозділи 2.1–2.3, 3.1–3.3). Метод системно-структурного аналізу допоміг
з’ясувати ознаки, принципи, завдання бюджетного законодавства України,
проаналізувати його склад, класифікацію, дію в часі, просторі та за колом осіб
(підрозділи 2.1–2.3). Логіко-семантичний метод сприяв поглибленому вивченню
понятійного апарату, уточненню визначення понять: «бюджетне
законодавство», «бюджет», «місцеві бюджети», «бюджети місцевого
самоврядування», «бюджетна програма», «бюджетний процес», «бюджетна
система України», «бюджетне асигнування» (підрозділи 2.1, 3.2). За допомогою
спеціально-юридичного методу досліджувалися норми як вітчизняного, так і
зарубіжного бюджетного законодавства, обґрунтовувалися висновки і
пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного бюджетного
законодавства України (розділи 2, 3).

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці відомих
представників науки фінансового права Н.Г. Бердичевського, Е.М. Берендтся,
В.В. Бесчеревних, Л.К. Воронової, О.П. Гетманець, Д.О. Гетманцева,
О.Ю. Грачової, О.О. Дмитрик, А.Й. Іванського, С.І. Іловайського, Л.М. Касьяненко,
С.А. Котляревського, М.П. Кучерявенка, Т.А. Латковської, В.О. Лебедєва,
О.А. Лукашева, А.О. Монаєнка, О.А. Музики-Стефанчук, А.А. Нечай,
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С.О. Ніщимної, І.Х. Озерова, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківського, М.І. Піскотіна,
Н.Ю. Пришви, Ю.А. Ровинського, О.В. Солдатенко, М.І. Фрідмана, Н.І. Хімічевої,
Н.Я. Якимчук та інших вчених. У процесі дослідження були взяті до уваги
висновки, сформульовані у дисертаційних роботах О.Р. Гайки, Т.С. Подорожної,
Т.С. Позднякової, Н.В. Сидорової, В.Д. Чернадчука, І.М. Ющенко та інших авторів.

Нормативну базу дослідження становлять акти бюджетного законодавства
Російської імперії, РСФРР, УНР, УСРР, УРСР, СРСР, України, зарубіжних країн,
рішення Конституційного Суду України.

Наукова новизна одержаних результатів. 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, зокрема:

вперше:
– доведено необхідність доповнення пункту 1 статті 4 Бюджетного кодексу

України «Склад бюджетного законодавства» підпунктами такого змісту: «9) указів
Президента України, що приймаються на підставі законів і на виконання
Бюджетного кодексу України, вводять в дію рішення Ради національної безпеки і
оборони України»; «10) актів Рахункової палати, що регулюють здійснення
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)»;

– комплексно розглянуто зміст бюджетного законодавства України та
сформульовано 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;

– сформульовано перелік принципів бюджетного законодавства України:
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; вказано, на яких етапах розвитку бюджетного законодавства
вони існували;

– наведено 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;

– запропоновано доповнити Бюджетний кодекс України окремою статтею 51

«Дія актів бюджетного законодавства в часі» та сформульовано її основні
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положення, що сприятиме правильному застосуванню нормативно-правових актів,
які регулюють бюджетні відносини;

удосконалено:
– періодизацію становлення та розвитку бюджетного законодавства (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 окресленням його особливостей на кожному з етапів;

– визначення 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 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. Таке визначення
запропоновано закріпити у пункті 1 статті 2 Бюджетного кодексу України, з
метою однозначного трактування вказаного поняття та правильного розуміння
його сутності і складових;

– розуміння таких ознак бюджетного законодавства України, як системність
(чітко визначено ієрархію нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини,
відображають особливості бюджетної політики держави), цілісність (бюджетне
законодавство – єдина, впорядкована організаційно-функціональна система
нормативних актів, що узгоджені між собою, яка має завершений вигляд),
динамічність (наявність нормативних актів, які щорічно змінюються; постійний
розвиток бюджетного законодавства під впливом політики);

– теоретичне обґрунтування існування дворівневої структури бюджетного
законодавства України (загальнодержавне, місцеве), враховуючи наявність
дворівневої бюджетної системи;

– підхід до складу бюджетного законодавства України, з урахуванням
тлумачення терміна «законодавство» Конституційним Судом України, у зв’язку з
чим запропоновано розмежовувати бюджетне законодавство у вузькому і
широкому значенні;

дістали подальшого розвитку:
– положення щодо передумов формування бюджетного законодавства:

виникнення на початку XVII століття самого бюджету як кошторису доходів і
витрат – матеріального акту бюджетного законодавства; необхідність чіткого
правового регламентування складання, розгляду, затвердження бюджету,
визначення його змісту, тобто формування процесуального бюджетного
законодавства;

– концептуальний підхід щодо розуміння дії актів бюджетного законодавства
України в часі, просторі та за колом осіб, з урахуванням правил, встановлених
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статтею 94 Конституції України та нормативно-правовими актами, що визначають
особливості офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, їх державної
реєстрації;

– характеристика Конституції України як важливої складової бюджетного
законодавства України, яку запропоновано доповнити спеціальним розділом, в якому
визначити основні питання, що стосуватимуться бюджетної сфери;

– аналіз норм Бюджетного кодексу України, в результаті чого
запропоновано: уточнити назву статті 2 та її зміст, зокрема формулювання таких
понять, як «бюджет», «місцеві бюджети», «бюджети місцевого самоврядування»,
«бюджетна програма», «бюджетний процес», «бюджетна система України»,
«бюджетне асигнування», доповнити визначенням поняття «бюджетний період»;
уточнити поняття «зведений бюджет», що міститься у статті 6; у статті 26
«Контроль і аудит у бюджетному процесі» вказати на суб’єктів, які здійснюють
контроль і аудит, деталізувати форми контролю (попередній, поточний,
наступний);

– пропозиції щодо запровадження в Україні позитивного досвіду
регулювання бюджетних відносин у зарубіжних країнах (Словаччини, Молдови,
Португалії, Білорусі, Японії, Греції, Німеччини, Іспанії, Швеції, США, Нової
Зеландії, Канади).

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони
можуть бути використані у:

– науково-дослідній сфері – для подальших досліджень розвитку
бюджетного законодавства України, удосконалення змісту його складових;

– правотворчій діяльності – під час внесення змін та доповнень до
Конституції України, Бюджетного Кодексу України, інших нормативно-правових
актів, що регулюють бюджетні відносини (довідка про впровадження результатів
дослідження Інституту законодавства Верховної Ради України від
10.08.2018 р. № 22/382-1-15);

– практичній діяльності суб’єктів бюджетних правовідносин під час їх
участі у бюджетному процесі;

– навчальному процесі при підготовці відповідних розділів підручників і
навчальних посібників з курсів «Фінансове право», «Бюджетне право», під час
викладання указаних дисциплін.

Особистий внесок здобувача. Викладені в роботі положення й висновки
обґрунтовано на основі власних досліджень автора. Ідеї та розробки, що належать
співавторові публікації «Термінологія Бюджетного кодексу України»,
здобувачем не використовувалися. Власні теоретичні розробки здобувача в
опублікованій у співавторстві науковій праці становлять 90 %.

Апробація результатів дослідження. Окремі положення дослідження було
оприлюднено автором на науково-практичних, а також міжнародних конференціях,
зокрема: «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (м. Київ, 2010 р.,
2012 р., 2013 р.); «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, 2012 р.);
«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 2012 р.);
«Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в
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умовах становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Запоріжжя, 2013 р.);
«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 2016 р.).

Публікації. 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.

Структура й обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями дослідження.
Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних у
десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний
обсяг дисертації – 230 сторінок, з них основного тексту – 187 сторінок. Список
використаних джерел налічує 257 найменувань і займає 25 сторінок. 3 додатки
розміщено на 7 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються її
зв’язок з науковими програми, планами, темами, мета й завдання, вказуються
методи дослідження, окреслюються наукова новизна одержаних результатів, їх
практичне значення, особистий внесок здобувача, наводяться дані про апробацію
результатів дослідження, публікації, структуру й обсяг дисертації.

Розділ 1 «Передумови формування та особливості становлення
бюджетного законодавства України» містить чотири підрозділи.

У підрозділі 1.1 «Поява бюджету як причина створення бюджетних
документів» на основі аналізу бюджетних документів з’ясовано, що
бюджетне законодавство починає формуватися на початку XVII століття, і до
1810 року його, як такого, у сучасному розумінні, не існувало. Констатовано,
що особливою складовою бюджетного законодавства був «План фінансів»
М.М. Сперанського, який посприяв розробці Правил про складання,
встановлення і виконання Державного розпису (1811 р.), що регулювали
бюджетний процес до реформи 1862 року.

З’ясовано, що бюджетна реформа 1862 року ознаменувалася прийняттям
нових Правил, які стосувалися як Державного розпису, так і фінансових
кошторисів міністерств і головних управлінь, а також зміною функцій Державного
контролю, наказами якого затверджувалися інструкції, інші документи, що
визначали порядок проведення контрольних дій.

У підрозділі 1.2 «Бюджетне законодавство 1917–1922 років» зазначається,
що після революції 1917 року до 1922 року бюджетне законодавство становили
як нормативні акти Російської Соціалістичної Федеративної Радянської
Республіки (далі – РСФРР), так і Української Народної Республіки (далі – УНР),
у подальшому – Української Соціалістичної Радянської Республіки (далі –
УСРР). До бюджетного законодавства належали загальні (наприклад, І та ІV
Універсали Української Центральної Ради, Конституції УНР, УСРР) і спеціальні
нормативні акти, з’являються індивідуальні акти, що стосуються кошторисів
окремих підприємств.
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З’ясовано, що бюджетне законодавство повільно реагувало на зміни у
фінансовій системі, затверджувалися піврічні бюджети, процесуальні акти
приймалися на певний період. Наголошено, що на відміну від Конституції РСФРР
1918 року, Конституцією УНР (1918 р.) та Конституцією УСРР (1919 р.)
закріплювався принцип щорічності бюджету. Але ухвалення РСФРР піврічних
бюджетів і нормативних актів, що регулювали їх прийняття, вплинуло і на
формування бюджетів УНР, УСРР.

Сформульовано висновок про те, що у Декреті Всеросійського Центрального
Виконавчого Комітету «Про заходи по впорядкуванню фінансового господарства»
від 10 жовтня 1921 року вперше йшлося про обов’язковість виконання правил
щодо складання кошторисів і здійснення видатків та заходи впливу за їх
порушення чи невиконання.

У підрозділі 1.3 «Правове регулювання бюджетних відносин у період СРСР»
зазначається, що Договір про утворення СРСР був поштовхом для оновлення
бюджетного законодавства союзної держави і союзних республік. Наголошується,
що бюджетне законодавство УСРР, УРСР формувалося на основі законодавства
СРСР, але відсутність загальносоюзного нормативного акту щодо місцевих
фінансів спонукала УСРР до видання республіканського у 1922 році. З’ясовано,
що до середини XX століття сформувалося спеціальне загальносоюзне бюджетне
законодавство щодо місцевих фінансів, на підставі якого приймалися
республіканські акти.

Конституції СРСР 1924, 1936, 1977 років окреслювали основні бюджетні
питання, але містили лише матеріальні норми, на розвиток яких приймалися
Конституції УСРР 1926 та 1929 років, УРСР 1937 року. Констатовано, що,
зазвичай, спеціальні нормативні акти, які стосувалися бюджетних питань у період
СРСР, приймалися у 1922–1932 роках та у 1959–1970 роках, застарілі норми
оновлювалися, але дуже повільно.

У підрозділі 1.4 «Формування правових основ бюджету незалежної України»
встановлено, що бюджетне законодавство цього періоду переважно складалося з
підзаконних нормативних актів, що мали як загальний, так і спеціальний характер.
Встановлено, що зміст окремих норм Декларації про державний суверенітет
України щодо бюджетної сфери незрозумілий. Закон України «Про бюджетну
систему України», зокрема: заклав основи побудови бюджетної системи
незалежної України; містив норми, які свідчать про законодавче закріплення, хоч і
опосередковано, певних принципів бюджетного законодавства. Важливим актом
бюджетного законодавства стала Конституція України. Наголошено, що зміст
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дає підстави виокремити
такий принцип бюджетного законодавства, як невтручання державних органів у
бюджетну діяльність органів місцевого самоврядування.

Перший Бюджетний кодекс України (далі – перший БКУ) був недосконалим,
зміни і доповнення, що до нього вносилися, не завжди були обґрунтованими,
своєчасними та доцільними. Порівняльний аналіз норм першого БКУ та
Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) 2010 року дав змогу запропонувати
внести зміни до пункту 203 статті 87 останнього.
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Розділ 2 «Загальна характеристика та зміст бюджетного законодавства
України» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1 «Поняття бюджетного законодавства, його ознаки,
принципи та завдання» зазначено, що визначення поняття «бюджетне
законодавство» не містить жоден нормативний акт, з метою його формулювання у
роботі розглянуто поняття «законодавство», «бюджетне законодавство»,
«податкове законодавство», «фінансове законодавства», «банківське
законодавство», які трактуються науковцями, та визначення окремих із них у
законодавстві зарубіжних країн.

Звернення до ознак фінансового законодавства дало змогу окреслити та
охарактеризувати ознаки бюджетного законодавства України. Підкреслено, що у
БКУ не визначені як завдання, так і принципи бюджетного законодавства.
Автором з’ясовано завдання бюджетного законодавства на сучасному етапі його
розвитку, а аналіз Податкового кодексу України, БКУ, нормативно-правових актів
зарубіжних країн (США, Німеччини, Російської Федерації, Франції, Нової
Зеландії) сприяв формулюванню переліку його принципів.

У підрозділі 2.2 «Система, склад та класифікація бюджетного
законодавства» констатовано, що аналіз наукової літератури, нормативно-
правових актів, у яких йдеться про систему законодавства, систему фінансового
законодавства, систему бюджетного законодавства, дав змогу сформулювати
визначення поняття «система бюджетного законодавства» та окреслити його
структуру.

Наголошено, що з-поміж науковців спостерігається неоднозначність у
підходах до складу бюджетного законодавства, хоча він визначений у пункті 1
статті 4 БКУ. Констатовано, що нині є чинними укази Президента України, які
стосуються бюджетної сфери, але вони не належать до бюджетного законодавства.
Звернення до широкого та вузького трактування бюджетного законодавства дало
змогу запропонувати доповнення до БКУ, що сприятимуть розмежуванню актів
бюджетного законодавства і нормативно-правових актів, які регулюють бюджетні
відносини.

З огляду на позиції науковців щодо класифікації актів законодавства, джерел
фінансового права, податкового законодавства, бюджетно-правових норм,
наведено класифікацію бюджетного законодавства України та види нормативних
актів, що лежать у його основі.

У підрозділі 2.3 «Дія актів бюджетного законодавства у часі, просторі та
за колом осіб» зазначено, що нормативно-правові акти, які регулюють бюджетні
відносини, зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права,
свободи й законні інтереси громадян, мають міжвідомчий характер, є
обов’язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не належать до
сфери управління органу, який їх видав, підлягають державній реєстрації.

Встановлено, що БКУ не містить статті, яка стосувалася б дії актів бюджетного
законодавства в часі, тому запропоновано його доповнити статтею 51 «Дія актів
бюджетного законодавства України в часі» та сформульовано її зміст. Наголошено,
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що нечіткість пункту 3 статті 118 БКУ призводить до неоднозначного його
трактування, тому запропоновано вказану норму вилучити.

Акцентовано увагу на актах бюджетного законодавства, які: поширюють
свою дію на всю територію України та ті, що діють лише на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці; поширюються на усіх суб’єктів, які є
учасниками бюджетних правовідносин та ті, що адресовані певному колу
суб’єктів.

Розділ 3 «Напрями удосконалення базових складових бюджетного
законодавства України на сучасному етапі його розвитку» містить три
підрозділи.

У підрозділі 3.1 «Конституція України як важлива складова бюджетного
законодавства» звертається увага на питання бюджетної сфери, що регулює
Конституція України, та запропоновано поділяти її норми на дві групи.
Конституційні норми є важливими приписами для суб’єктів, які формують
бюджетну політику держави, становлять основу для інших актів бюджетного
законодавства.

Аналіз конституцій зарубіжних країн (Словаччини, Молдови, Португалії,
Білорусі, Фінляндії, Японії, Греції, Данії, Німеччини, Іспанії, Швеції, Франції,
Великобританії) свідчить про те, що вони містять спеціальні глави, розділи,
присвячені фінансам, які мають різні назви і по-різному окреслюють бюджетні
питання. Враховуючи норми конституцій зарубіжних країн, конституцій
РСФРР, УСРР, УРСР, запропоновано у Конституції України передбачити
спеціальний розділ «Публічні фінанси», зміст основної статті якого
сформульовано автором.

У підрозділі 3.2 «Бюджетний кодекс України – основний акт бюджетного
законодавства» проаналізовано норми чинного БКУ та зазначено, що він
відображає реалії сьогодення і сприятиме ефективності бюджетного процесу,
вдосконаленню управління бюджетними коштами, розвитку бюджетної системи
загалом, але певні його норми потребують уточнення.

Констатовано, що нечіткість визначення окремих понять, або взагалі
відсутність їх дефініцій у БКУ, не сприяє правильному застосуванню норм. На
основі дослідження вітчизняного та зарубіжного законодавства, праць учених,
висловлено авторську позицію щодо їх формулювання.

Аналіз статей 19 та 26 БКУ дав змогу запропонувати до них зміни і
доповнення щодо контролю у бюджетному процесі.

У підрозділі 3.3 «Закон про Державний бюджет України та інші
нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини» зазначено, що
закон про Державний бюджет України є особливим нормативним актом, має
тимчасовий характер, не може вносити зміни і доповнення до інших спеціальних
законів, протягом дії зазнає змін, що вказує, зокрема, і на недосконалість його
норм. Наголошено, що хоч законодавством України і передбачена спеціальна
процедура проходження закону про Державний бюджет України, змін і доповнень
до нього у Верховній Раді України (далі – ВРУ), але вона потребує удосконалення.
Важливими складовими бюджетного законодавства України є рішення органів
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місцевого самоврядування, що стосуються бюджетних питань, та акти парламенту,
які приймаються на основі міжнародних договорів.

Акцентовано увагу на тому, що останніми роками ВРУ не було підтримано
Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період, які
схвалювалися Кабінетом Міністрів України. Це свідчить про нерозуміння
важливості цього документа й ігнорування норм БКУ.

Запропоновано запозичити досвід Канади, США, Нової Зеландії щодо
існування окремого нормативного акту, який стосуватиметься особливостей
збалансованості бюджету, засобів і способів боротьби з дефіцитом та фінансової
відповідальності за допущення незбалансованості бюджету.

ВИСНОВКИ

У дисертації на основі аналізу нормативно-правових актів, опрацювання
низки наукових праць, здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
вирішення наукового 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 сучасному етапі, з урахуванням їх
еволюції й позитивного досвіду зарубіжних країн щодо регулювання
бюджетних відносин. У результаті проведеного дослідження, сформульовано
висновки і пропозиції, які мають теоретичне та практичне значення, зокрема:

1. Виникнення бюджету, який по-різному називався, не затверджувався, мав
примітивний, інформаційний характер, бо містив лише цифри, що не
обґрунтовувалися і не підтверджувалися документально, і лише з часом став
матеріальним актом бюджетного законодавства, та необхідність встановлення
чітких правил його складання, розгляду й затвердження, з метою повного обліку
всіх доходів і витрат держави та здійснення контролю за рухом коштів, зумовлює
формування бюджетного законодавства. На початку XVIII століття бюджет, як
документ, мав дві складові – «Доходи» і «Витрати», але наявність у ньому
словосполучень «інші доходи», «різні витрати» свідчило про нормативну
невизначеність як з дохідною, так і видатковою частинами. План фінансів
Сперанського М. М. став передумовою формування процесуального бюджетного
законодавства.

2. Дослідження питань еволюції бюджетного законодавства дало змогу
виокремити етапи його становлення та розвитку: перший – зародження
бюджетного законодавства (бюджетне законодавство становив бюджет, що
виконував завдання акумулювання інформації про доходи і витрати держави;
процесуальне бюджетне законодавство було відсутнє); другий – становлення
бюджетного законодавства (бюджет набуває форми закону; створюється
процесуальне бюджетне законодавство; сформувалися основні принципи, що
покладені в основу сучасної бюджетної системи); третій – розвиток бюджетного
законодавства (приймаються нормативні акти щодо форм кошторисів;
зароджуються місцеве бюджетне законодавство та принцип поєднання інтересів
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держави і місцевих громад; набуває розвитку принцип публічності бюджетного
законодавства; бюджетне законодавство набуває ознак системності, його завдання
– визначати зміст бюджетної системи та бюджетного процесу); четвертий –
оновлення бюджетного законодавства (бюджетне законодавство: було
динамічним, нестабільним; мало чітко визначені часові межі дії; не відповідало
принципу оперативності; поділялося на загальнодержавне, республіканське
(державне) і місцеве; вперше закріплювало принцип імперативності бюджетних
норм; закладало конституційні основи правового регулювання бюджетних
відносин; виконувало завдання щодо відображення змін, які відбувалися у
бюджетній системі та особливостей бюджетного процесу); п’ятий – оновлення та
розвиток бюджетного законодавства (бюджетне законодавство: поділялося на
загальносоюзне (загальнодержавне), республіканське (державне), місцеве та
загальне і спеціальне; було цілісним і динамічним; 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);
шостий етап – оновлення бюджетного законодавства (основними завданнями
бюджетного законодавства були: нормативне врегулювання бюджетного процесу,
забезпечення наповнення бюджету, обмеження бюджетних видатків та
ефективність використання бюджетних коштів); сьомий етап – оновлення й
розвиток бюджетного законодавства (бюджетне законодавство стало
кодифікованим, набуло завершеного характеру, його склад вперше визначався у
статті 4 першого БКУ, розвиток отримали і його принципи).

3. Бюджетне законодавство і політика взаємопов’язані, впливають один на
одного. Розвитку, удосконаленню бюджетного законодавства України сприятиме
чітке окреслення у БКУ його завдань, які відображатимуть бюджетну політику
держави. Так як 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. Задля обмеження впливу політики на бюджетне
законодавство, однозначного розуміння його сутності і складових як важливого
фінансово-правового поняття, запропоновано у пункті 1 статті 2 БКУ закріпити
його визначення.

4. Під системою бюджетного законодавства слід розуміти сукупність
нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини. Структура
бюджетного законодавства дворівнева: загальнодержавне бюджетне законодавство і
місцеве бюджетне законодавство. Склад бюджетного законодавства у широкому
розумінні визначений у статті 4 БКУ, але у ній не йдеться про укази Президента
України та акти Рахункової палати. Так як Президент України вводить в дію указами
рішення Ради національної безпеки і оборони України, що стосуються питань
бюджету, а історичний розвиток контролю свідчить про те, що Державний контроль,
акти якого були важливими складовими бюджетного законодавства, є прототипом
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Рахункової палати, то й відповідні укази Президента України та акти Рахункової
палати – це складові бюджетного законодавства України. Враховуючи позитивний
досвід зарубіжних країн, задля розуміння сутності і складу бюджетного
законодавства України, необхідності широкого і вузького його трактування, доцільно
у статті 4 БКУ перерахувати нормативні акти, які слід вважати винятково
бюджетними, та доповнити його новою статтею, що окреслюватиме нормативно-
правові акти, які регулюють бюджетні відносини.

5. Бюджетне законодавство України поділяється залежно від: особливостей
регулювання бюджетних відносин – на загальне, спеціальне, індивідуальне;
специфіки бюджетної системи (або території, на яку поширюється дія норм) – на
загальнодержавне і місцеве; строку дії – на постійне, періодичне; походження – на
основне та похідне; змісту норм, що його становлять – на матеріальне,
процесуальне, комплексне. Нормативні акти, що лежать в його основі, доцільно
поділяти на: загальні не бюджетні нормативні акти; загальні бюджетні нормативні
акти; спеціальні бюджетні нормативно-правові акти.

6. 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. Враховуючи позитивний досвід існування спеціальних правил щодо дії
нормативних актів зарубіжних країн та нормативно-правових актів нашої держави,
запропоновано доповнити БКУ окремою статтею, в якій визначити терміни
набуття чинності нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні
відносини, особливості їх дії в часі, зворотної дії.

7. Конституція України містить загальні матеріальні норми прямої дії, що
стосуються бюджетної сфери, які можна поділити на: норми, що безпосередньо
регулюють бюджетні відносини; норми, що слугують основою для іншого
бюджетного законодавства. У Основному Законі опосередковано знайшли
відображення основні принципи бюджетного законодавства – публічності,
стабільності. Доцільно, враховуючи зарубіжний досвід, історичний розвиток
конституційних актів, що діяли на території українських земель у межах сучасної
України, у Конституції України передбачити спеціальний розділ «Публічні
фінанси», у якому, зокрема, чітко описати повноваження державних органів у
бюджетній сфері, зосередити особливу увагу на своєчасність прийняття
нормативного акту про бюджет, відповідальність за порушення термінів його
складання, розгляду, затвердження. А у статті 39 БКУ слід деталізувати
повноваження комітетів під час розгляду у ВРУ закону про Державний бюджет
України, внесення змін і доповнень до нього.

8. У статті 2 БКУ бюджет доцільно визначати як 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). При
формулюванні понять «бюджети місцевого самоврядування», «місцеві бюджети»,
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доцільно вживати словосполучення «основні фінансові документи», вказувати,
яких суб’єктів вони стосуються, як затверджуються і що передбачають. У
визначеннях понять «бюджетна програма» та «зведений бюджет» слід
зазначати, що це документ, в якому передбачені, відповідно, сукупність заходів
чи сукупність показників і т. д. Бюджетне асигнування запропоновано трактувати
не як повноваження розпорядника, а як кошти, виділені розпоряднику.

9. Відсутність у БКУ чітких термінів прийняття ВРУ постанови щодо
Бюджетної декларації не сприятиме своєчасному її прийняттю, тому пункт 6
статті 33 варто доповнити таким реченням: «Верховна Рада України приймає
постанову щодо Бюджетної декларації не пізніше 15 липня року, що передує
плановому».
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АНОТАЦІЯ

Андрущенко Г.С. Становлення та розвиток бюджетного законодавства
України. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.

Дисертацію присвячено дослідженню становлення та розвитку бюджетного
законодавства України. Проаналізовано акти бюджетного законодавства, що діяли на
території українських земель у межах сучасної України, з’ясовано передумови його
формування, удосконалено періодизацію. Окреслено завдання, принципи, ознаки,
систему, склад бюджетного законодавства України, критерії класифікації, дію у часі,
просторі, за колом осіб на сучасному етапі розвитку. Охарактеризовано Конституцію
України, Бюджетний кодекс України, інші нормативні акти, що регулюють бюджетні
відносини в Україні, та сформульовано пропозиції щодо їх удосконалення.

Ключові слова: бюджетне законодавство, етапи розвитку бюджетного
законодавства, склад бюджетного законодавства, ознаки бюджетного
законодавства, завдання бюджетного законодавства, принципи бюджетного
законодавства, Конституція, Бюджетний кодекс України.



15

АННОТАЦИЯ

Андрущенко Г.С. Становление и развитие бюджетного
законодательства Украины. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право;
информационное право. – Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018.

Диссертация посвящена комплексному исследованию процесса становления
и развития бюджетного законодательства Украины. В работе проанализированы
акты бюджетного законодательства, действовавшие на украинских землях в
разные периоды, что дало возможность усовершенствовать его периодизацию и
определить особенности на соответствующих этапах.

Особое внимание уделено правовым основам формирования бюджета с
момента его появления и до 1917 года, поскольку в этот период он начал создаваться
как документ, определяются правила его составления и выполнения, выстраивается
иерархия нормативных актов, бюджетное законодательство обретает признаки
системности. Исследованы акты, составлявшие бюджетное законодательство 1917–
1922 годов, сделан вывод о том, что бюджетное законодательство этого периода
было нестабильным, динамичным, не соответствовало принципу оперативности. На
основе анализа норм Конституций СССР, УССР, других нормативных актов, в
которых конкретизировались их положения, очерчены особенности правового
регулирования бюджетных отношений периода СССР. Уделено внимание вопросам
формирования правовых основ бюджета независимой Украины, это дало
возможность констатировать, что в этот период бюджетное законодательство
становится завершенным, целостным, его составляющие впервые четко
определяются в Бюджетном кодексе Украины, но изменения и дополнения,
вносившиеся в него, не всегда были обоснованы, своевременны и целесообразны.

Впервые комплексно рассмотрено содержание бюджетного законодательства
Украины и определены его задачи на современном этапе развития, что дало
возможность усовершенствовать: определение понятия «бюджетное
законодательство»; понимание таких его признаков, как системность, целостность,
динамичность; теоретическое обоснование существования двухуровневой структуры.

Сосредоточено внимание на принципах налогового законодательства
Украины, нормах Бюджетного кодекса Украины, нормативных актах зарубежных
стран, регулирующих бюджетные отношения, впервые сформулирован перечень
принципов бюджетного законодательства Украины.

Охарактеризованы система и состав бюджетного законодательства Украины, с
учетом его понимания в широком и узком смысле, предложено внесение изменений в
Бюджетный кодекс Украины, которые способствовали бы разграничению актов
бюджетного законодательства и нормативных актов, регулирующих бюджетные
правоотношения; аргументируется необходимость внесения дополнений в статью 4,
в частности предложено относить к составляющим бюджетного законодательства
указы Президента Украины, которые принимаются на основании законов и на



16

исполнение Бюджетного кодекса Украины, вводят в действие решения Совета
национальной безопасности и обороны Украины и акты Счетной палаты,
регулирующие осуществление государственного финансового контроля (аудита).

С учетом позиций ученых и содержания Бюджетного кодекса Украины,
предложено классификацию бюджетного законодательства и виды нормативных
актов, составляющих его основание.

В диссертации освещено действие актов бюджетного законодательства Украины
во времени, пространстве, по кругу лиц и с учетом законодательства зарубежных
стран, предложено дополнить Бюджетный кодекс Украины статьей, в которой
определить сроки введения в действие нормативных актов, регулирующих
бюджетные отношения, особенности их действия во времени, обратного действия.

Охарактеризована Конституция Украины и, с учетом зарубежного опыта
закрепления в Основных Законах вопросов касающихся бюджетной сферы,
исторического опыта развития конституционных актов РСФСР, УССР,
предложено в ней предусмотреть специальный раздел «Публичные финансы»,
сформулированы соответствующие нормативные положения.

Проанализирован Бюджетный кодекс Украины и сформулированы положения
по его усовершенствованию, в частности, уточнены дефиниции некоторых
понятий, а также внесены предложения о дополнениях и других его статей.

В работе получили дальнейшее развитие предложения по внедрению в Украине
позитивного опыта регулирования бюджетных отношений зарубежных стран.

Ключевые слова: бюджетное законодательство, этапы развития бюджетного
законодательства, состав бюджетного законодательства, признаки бюджетного
законодательства, задачи бюджетного законодательства, принципы бюджетного
законодательства, Конституция, Бюджетный кодекс Украины.

SUMMARY

Andrushchenko H.S. Formation and Development of the Fiscal Legislation of
Ukraine. – Manuscript.

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 – administrative law
and procedure; financial law; informational law. – Taras Shevchenko National
University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.

The dissertation is focused on studying the formation and development of the
fiscal legislation of Ukraine. The author has analyzed the acts of the fiscal legislation
that acted on the territory of Ukrainian lands within the limits of modern Ukraine in
different periods, found out the preconditions for its formation, to improve periodization.
The author has outlined its tasks, principles, features, system, composition, classification
criteria, action in time, territorial application, and according to the range of people at the
present stage of development. The author has characterized the Constitution of Ukraine,
the Budgetary Code of Ukraine, other normative acts regulating budgetary relations in
Ukraine; and has formulated suggestions for their improvement.

Key words: fiscal legislation, stages of development of the fiscal legislation, structure
of the fiscal legislation, features of the fiscal legislation, tasks of the fiscal legislation,
principles of the fiscal legislation, the Constitution, the Budgetary Code of Ukraine.
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