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У статті проаналізовано вітчизняне бюджетне законодавство і наукові
підходи до розуміння та реалізації принципів бюджетної системи України.
Визначено систему принципів бюджетно-матеріальної діяльності.
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The author of the article has analyzed the domestic budget legislation and
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system of Ukraine. The system of principles of budgetary-material activity is
defined.
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Постановка

проблеми.

Важливою

умовою

функціонування

бюджетної системи України й організації бюджетного процесу є бюджетне
законодавство. Правові засади функціонування бюджетної системи України
потрібно визначити, враховуючи її структуру, тлумачення поняття бюджету
та його значення для задоволення потреб бюджетних споживачів.
Відповідно до декларативної норми БКУ, бюджет – це план формування та
використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду. Отже, бюджет має не тільки правовий, економічний, а і
важливий соціальний зміст. Бюджетна система, відповідно до чинного
законодавства України, ґрунтується на державному устрої, адміністративнотериторіальному поділі країни, економічних розрахунках і соціальних
показниках життя в регіонах.
Стан дослідження. У новітній редакції БКУ принципи бюджетної
системи змінилися, проте концептуальні підходи до їх визначення
залишилися. У сучасних наукових роботах зазначається, що «детальний
аналіз принципів бюджетної системи України показує, що фактично ці
принципи можливо віднести і до бюджетного процесу» [1, с. 78]. До
принципів бюджетної системи України Л.В. Лисяк та Т.О. Дулик відносять
такі:

виділення видів

бюджетів, єдності, повноти, субсидіарності,

справедливості і неупередженості [1, с. 79]. Розглядаючи принципи
побудови бюджетної системи України, А. Мярковський визначає, що
принципи ефективності та цільового використання бюджетних коштів не
належать до принципів побудови бюджетної системи. Перший принцип
автор відносить до бюджетної політики, а другий – до принципів
бюджетного фінансування [1, с. 79.]. До принципів побудови бюджетної
системи В.М. Опарін відносить наступні: виділення видів бюджетів, засади
розмежування доходів і видатків, організацію міжбюджетних відносин [2,
с. 195–196]. У роботі С. Ніщимної визначається, що до принципів побудови

бюджетної системи та бюджетного устрою і принципів бюджетної
матеріальної діяльності належать такі: 1) нормативність закріплення
бюджетів

та

належної

правової

форми

бюджету;

2)

єдність;

3) збалансованість бюджетів та бюджетна рівновага; 4) самостійність;
5) повнота та достовірність; 6) обґрунтованість; 7) пропорційність;
8) субсидіарність; 9) наочність; 10) розмежування доходів та видатків між
рівнями бюджетної системи; 11) спеціалізація бюджетних показників;
12) справедливість

та

неупередженість;

14) єдність каси [3, с. 341].

13)

імунітет

бюджетів;

Ураховуючи принципи бюджетної системи

України та ЄС, Ю.Ю. Пустовіт пропонує доповнити перелік вітчизняних
принципів

бюджетної

системи

наступними:

щорічності;

бюджетної

дисципліни; попереднього планування доходів і видатків бюджету;
ефективності та економічності; дванадцятої системи; контролю та виконання
бюджетів; звітності [4, с. 13]. Проте надані принципи, на наш погляд,
виходять за межі правового регулювання бюджетної системи і охоплюють
значно ширше коло бюджетних правовідносин. Наприклад, у роботі А.І.
Брезвіна зазначається, що юридичне закріплення принципів організації і
діяльності бюджетної системи України дозволяє визначити напрями
розвитку бюджетного законодавства, бюджетних відносин та бюджетної
системи у цілому [5, с. 260]. Також важко погодитися з тим, що бюджетній
системі притаманна діяльність, оскільки поняття «бюджетна система» має
неживе, статичне значення.
Враховуючи подвійну сутність категорії «бюджетна система», її
значення у бюджетному праві як моделі побудови правовідносин, що
складаються між ланками бюджетної системи і визначаються бюджетноматеріальними

нормами,

бюджетна-матеріальна

діяльність

повинна

підкорятися відповідним правовим вимогам. Отже, принципи бюджетноматеріальної діяльності можливо розглядати як принципи побудови
бюджетної системи.

Мета статті – проаналізувати чинне бюджетне законодавство та
визначити правові засади функціонування бюджетної системи України.
Виклад основного матеріалу.

Враховуючи загальні принципи

бюджетного права, а також значення бюджетної системи для держави та
регіонів, зміст поняття «бюджет» і соціальне спрямування бюджетних
фондів, до принципів побудови бюджетної системи України, тобто до
принципів бюджетно-матеріальної діяльності слід віднести наступні: принцип
правової рівності бюджетів, що складають бюджетну систему України;
принцип доступності до загальносуспільних потреб та достатності їх
бюджетного фінансування; принцип незалежності бюджетної системи від
політики.
Принцип правової рівності бюджетів, що складають бюджетну
систему України пов’язаний із принципами єдності бюджетної системи
України і самостійності, а також правовою формою бюджетів. Бюджет – це
не тільки фінансовий план, а і нормативно-правовий акт, оскільки
приймається законом або рішенням відповідних рад. Правова форма
бюджету забезпечує його дотриманням та виконання, захищає бюджетних
споживачів. Адміністративно-територіальний устрій країни поєднує 24
області та міста Київ і Севастопіль, з особливим статусом, що і відображено в
бюджетах. Незважаючи на різні природні ресурси, умови економічного
розвитку, історичні традиції, бюджети цих адміністративно-територіальних
одиниць хоч і мають різні обсяги коштів, але мають рівний правовий статус і
соціально-економічне значення.
На цей час йде жваве обговорення адміністративно-територіальної
реформи

в України. З

самоврядування

та

метою поширення

децентралізації

влади

прав органів місцевого
пропонується

новий

адміністративний устрій країни, місцеве самоврядування буде складатися з
трьох рівнів: громада (об’єднання поселень), повіт (об’єднання громадян) та
регіони (області, міста Київ та Севастопіль). Фахівці відмічають, що
формування нового адміністративного устрою України буде дискусійним у

частині децентралізації повноважень. Зазначається, що, незважаючи на те,
що децентралізація є метою, а нова адміністративно-територіальна структура
– засобом, саме він часто перебирає на себе найбільше уваги громадськості, а
також спричиняє найгостріші баталії. Фахівці наголошують: «…потребу
нового устрою зумовлює сама ідея передання повноважень на низовий
рівень. Для того, щоб система була ефективною, належить збільшити
громади та райони. Інакше децентралізація повноважень і фінансів буде
випусканням води у пісок» [6].
Безумовно, запропоновані зміни потребують і змін у бюджетній
системі, тому важливо дотримуватися принципу рівності бюджетів у
правовому значенні. Не може бути бюджетів важливих і не важливих для
держави та місцевого самоврядування. Адміністративна реформа передбачає
зменшення кількості органів місцевого самоврядування і поширення власних
та делегованих повноважень. За даними Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
кількість 27 областей (включаючи Севастополь і Київ) залишиться, а їх назва
зміниться на регіони, 490 районів перетворитися на 120-150 повітів
(включаючи

райони

Луганської

та

Донецької

областей),

кількість

територіальних громад зменшиться з 31 000 до 1 500-1 800. Повноваження з
розгляду та затвердження бюджетів надаються обласним радам, районним та
громадам, а виконання – відповідним виконавчим органам. Передбачається,
що до повноважень органів місцевого самоврядування, які фінансуються з
місцевих бюджетів за рахунок власних коштів, будуть належати наступні:
1)

планування розвитку громади та формування бюджету;

2)

економічний

розвиток,

залучення

земельними

ресурсами,

інвестицій,

розвиток

підприємств;
3)

управління

будівництво, прийом будинків в експлуатацію;

надання

дозволів

на

4)

розвиток місцевої інфраструктури (утримання і будівництво

доріг,

водопостачання,

теплопостачання

та

газопостачання,

водовідведення, благоустрій території);
5)

надання житлово-комунальних послуг;

6)

утримання вулиць і доріг;

7)

організація пасажирських перевезень;

8)

громадська безпека силами муніципальної міліції;

9)

пожежна охорона [7].

Порівняно

з

існуючими

бюджетними

повноваженнями

органів

місцевого самоврядування, надані повноваження значно поширені і
потребують відповідного фінансування із власних бюджетів, що залежить від
податкової бази і прав на формування та використання власних фінансових
ресурсів органами влади та органами місцевого самоврядування.
Отже, принцип правової рівності бюджетів, що складають бюджетну
систему України, означає рівність у визначенні бюджетних повноважень усіх
учасників бюджетного процесу, встановлення та виконання видаткових
зобов’язань, формування власних доходів за рахунок податкових і
неподаткових доходів, витрачання коштів на цілі, що передбачені бюджетом
та БКУ. Правова рівність бюджетів забезпечується їх єдністю, самостійністю
та субсидіарністю. Таким чином ці принципи пов’язані між собою.
Принцип

доступності

до

загальносуспільних

потреб

та

достатності їх бюджетного фінансування визначає, що бюджетна
система у країні повинна бути побудована таким чином, щоб державні та
місцеві бюджети були не тільки рівними у правовому відношенні стосовно
бюджетних повноважень задіяних суб’єктів, а і враховували особливості
відповідних адміністративних територій стосовно природних, трудових,
фінансових, матеріальних ресурсів. Відповідно до Конституції України,
кожен громадянин України має право на достатнє харчування, одяг, житло,
медичне обслуговування, безпечне довкілля і якість харчових продуктів
(ст.ст. 48-53

Конституції

України).

Держава

повинна

забезпечувати

доступність громадян до освіти і дбає про розвиток фізичної культури та
спорту, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя. Щоб ці соціальні
послуги, які гарантуються Основним Законом, були доступними, необхідне
відповідне фінансування з державного та місцевих бюджетів. У майбутньому
пропонується закріпити на рівні громади види соціальних послуг, які повинні
фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету і бути розподілені в
залежності від кількості мешканців території, на якій вони надаються.
Відповідно до проекту адміністративно-територіальної реформи, за
рахунок коштів держави органи державної влади будуть надавати наступні
послуги:
- соціальна допомога через територіальні центри у громадах;
- адміністративні послуги через центри їх надання;
- управління школами та дитячими садками;
- первинна медична допомога;
- утримання та організація роботи клубів, будинків культури,
бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків;
- виплата пенсій, субсидій, забезпечення пільгами;
- казначейське обслуговування;
- контроль санітарного та епізоотичного стану;
- реєстрація актів цивільного стану [7].
Стабільність фінансування цих послуг та інших загальносуспільних
потреб повинна забезпечуватися плануванням коштів у фіксованому
процентному відношенні до кількості мешканців, які отримають ці послуги
на даній території. У чинному БКУ передбачено при плануванні бюджету
застосовувати фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, відповідно до
якого розраховується гарантований державою в межах наявних бюджетних
коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються
відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
державними

адміністраціями,

виконавчими

органами

місцевого

самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних

трансфертів. Вказано норма, на жаль, як правило, не працює, оскільки межі
наявних бюджетних коштів для цих послуг мінімальні. При плануванні
бюджетів, на жаль, спочатку визначається обсяг доходів на майбутній
бюджетний

період

у державному та

місцевих

бюджетів,

а потім

визначаються стосовно вказаного фінансового нормативу обсяги коштів і
напрями їх витрачання. Для стабільного та достатнього фінансування
загальносуспільних потреб бюджетним споживачам доцільно спочатку
визначати необхідні види витрат та обсяги їх фінансування, а потім під ці
витрати встановити доходи в потрібній кількості у відповідному бюджеті.
Наприклад, у науковій літературі обговорюється проблема доступності
вищої освіти в Україні, яка гарантується Конституцією України і залежить
від плати за освіту, що покладається не тільки на державу, а і на здобувача
освітніх послуг. Розглядаючи цю проблему, Л.С. Шевченко приходить до
висновку, що «подальший розвиток платної вищої освіти в Україні є певною
мірою виправданим. Однак платність освіти повинна мати спеціальні
фінансові компенсатори: гранти державних і приватних освітніх фондів;
спеціальні стипендії для обдарованої молоді; ваучерне фінансування вищих
навчальних закладів; розвиток студентського кредитування. Потрібні рішучі
заходи й з детінізації оплати навчання у вищому навчальному закладі» [8,
с. 16].
Доступність
громадянам

як

безоплатної

медичної

загальносуспільна

допомоги,

потреба,

що

також

гарантується
розглядалася

Конституційним Судом України, оскільки сутність терміну «безоплатність
медичної допомоги», наприклад, на думку Міністерства охорони здоров’я
України, вичерпується відсутністю безпосереднього розрахунку пацієнта за
одержану послугу не лише в момент, а й до та після її надання. У цьому разі
витрати на медичну допомогу відшкодовуються за рахунок бюджету,
страхових фондів або інших джерел, визначених законодавством [9].
Актуальним залишається вирішення питання про реалізацію права
громадян на доступність безоплатних медичних послуг, оскільки у бюджетах

не вистачає на це грошей. При обговоренні цього рішення Конституційного
Суду України фахівці прийшли до висновку, що «…на сей час фінансування
закладів охорони здоров’я сягає лише 40 відсотків від потреби і здійснюється
за так званим «подушним» принципом. Нестача державних коштів веде до
того, що безоплатна медична допомога заміщується платною» [10]. Отже,
доступність медичної допомоги потребує встановлення обсягу бюджетних
коштів, виходячи з потреб закладів охорони здоров’я, які, на наш погляд,
повинні розраховуватися не за кількістю «койка-міст», а за кількістю
мешканців

адміністративно-територіальної

одиниці,

відповідно

якої

затверджується бюджет, оскільки право на безоплатну медичну допомогу
проголошується для всіх громадян. Спеціальні медичні послуги можуть
надаватися за потребою, але повинен бути перелік безоплатних медичних
послуг, встановлених законом.
Враховуючи наведені приклади щодо реалізації права громадян на
освітні та медичні послуги, потребує законодавчого впровадження принцип
доступності до загальносуспільних потреб щодо вирішення питань стосовно
бюджетного фінансування вищої освіти кожному бажаючому раз у житті та
переліку і обсягу фінансування безоплатних медичних послуг усім
громадянам, що мешкають на відповідній території за адміністративним
поділом, тобто відповідним бюджетним споживачам.
Потрібно враховувати, що достатність бюджетного фінансування
доступних загальносуспільних потреб залежить від наявних фінансових
ресурсів у бюджетах, що складають бюджетну систему. З цих позицій дуже
важливо переглянути джерела наповнення доходної бази бюджетів.
Слушною

можливо

вважати

пропозицію

авторів

адміністративно-

територіальної реформи стосовно закріплення за місцевими бюджетами
наступних платежів: 60 % податків на доходи фізичних осіб, 25 %
екологічного податку; 5 % акцизного податку з реалізації підакцизних
товарів; 100 % єдиного податку; 100 % податку на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності; 100 % податку на майно

(нерухомість, транспорт, земля) [7]. Також вважаємо за доцільним
поширення джерел бюджетних надходжень за рахунок права на отримання
доходів бюджетних установ від господарської діяльності, що значно
поширить доходну частину місцевих бюджетів.
Отже, реалізація принципу достатності залежить від доступності і
повноти фінансування загальносуспільних потреб, і тому важливо поєднати
ці складові у принцип бюджетної діяльності як принцип доступності до
загальносуспільних потреб та достатності їх бюджетного фінансування.
Принцип незалежності бюджетної системи від політики має
важливе значення для здійснення стабільної, зваженої, матеріальної
бюджетної діяльності. Реалізація цього принципу залежить від своєчасного,
точного і повного виконання бюджетних повноважень на другій стадії
бюджетного процесу, тобто при обговоренні та прийнятті рішення про
Державний бюджет або місцевий, відповідним представницьким органом
влади. На другій стадії бюджетного процесу право Верховної Ради України
щодо затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього
встановлюється Конституцією України (ст. 85), а також деталізується у
нормах БКУ. Конституційні повноваження Верховної Ради України
встановлюють також право на здійснення контролю за виконанням
Державного бюджету України і прийняття рішення щодо звіту про його
виконання, але ці повноваження є вже результатом реалізації першого –
обговорення та прийняття закону про Державний бюджет України – і
перекликаються з принципом узгодженості бюджетної політики. Проте на
відміну від принципу узгодженості бюджетної політики, який передбачає
узгодженість дій учасників бюджетного процесу, принцип незалежності
бюджетної системи встановлює відокремленість, самостійність кожного
бюджету і захищеність від втручання в матеріальну бюджетну діяльність.
Незалежність бюджетів від політики забезпечується виконанням Верховною
Радою України своїх обов’язків та завдань на достатньому рівні і відповідно
до повноважень, встановлених БКУ у повному обсязі та у визначений термін.

Незалежність бюджетної системи можливо розглядати у двох аспектах:
по-перше, в незалежності Верховної ради України від політичних амбіцій,
кон’юнктурних рішень при розгляді та прийнятті закону про Державний
бюджет України і місцевих рад; а по-друге, незалежність бюджетів, що
складають бюджетну систему України, забезпечується їх правом на
самостійність, повноту, обґрунтованість. Принцип незалежності бюджетної
системи від політики вимагає реалізації першого аспекту.
При

розгляді

принципу

незалежності

в

судовій

діяльності

Т.В. Галайденко приходить до висновку про необхідність розмежування
категорій «принцип» і «гарантії», оскільки принципи покликані створювати
напрями розвитку та функціонування, а гарантії у праві є інструментом їх
реалізації. Далі автор констатує, що цілком доцільною є система послідовних
категорій: принципи – гарантії – процедури [11, с. 38].
За аналогією, в бюджетному праві при розгляді та затвердженні
державного бюджету реалізація принципів має забезпечуватися гарантіями,
гарантії – відповідними бюджетними повноваженнями. Аналіз бюджетного
законодавства та практики бюджетної діяльності законодавчого органу влади
свідчить про декларативність норм бюджетного права. Визначаючи строки
розгляду бюджетного закону, Верховна Рада України сама їх порушує і не
несе за це відповідальності. Матеріальні бюджетні повноваження визначають
зміст та обов’язки органів державної влади у сфері функціонування
бюджетної системи. Бюджетні повноваження України як суверенної держави
і місцевих органів самоврядування гарантуються перш за все нормами
Конституції України. Оскільки Україна як держава реалізує свої бюджетні
повноваження через Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України,
норми Конституції України, які встановлюють основні повноваження
України як держави в галузі Державного бюджету України, деталізуються
Регламентом Верховної Ради України та Законом України «Про Кабінет
Міністрів

України».

Приписи

цих

нормативних

актів

є

нормами

конституційного права. Вони не включаються в бюджетне право як

центральну частину фінансового права. Але без них не можна уявити собі
обсяг повноважень держави у галузі бюджету, повноважень Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України. Регламент Верховної Ради України
(Глава 27) визначає повноваження Верховної Ради України в галузі
Державного бюджету та щодо контролю за його виконанням.
Відповідно

до

Регламенту

Верховної

Ради

України

детально

визначаються строки і процедура реалізації бюджетних повноважень.
Закон України «Про Кабінет Міністрів України» також регламентує
повноваження уряду в галузі Державного бюджету. Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні» має розділ, в якому регламентується
матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування, повноваження
місцевих рад та їх органів у галузі місцевих бюджетів. Таким чином, гарантії
виконання принципів бюджетного права закладаються в діяльність Верховної
Ради України, проте не дотримуються при їх реалізації у повному обсязі.
У поточному 2016 році намітилися позитивні тенденції в бюджетному
процесі щодо вдосконалення виконання владними суб’єктами бюджетних
повноважень на стадіях складання, розгляду та затвердження бюджету.
24 червня 2016 року Кабінет Міністрів схвалив проект Основних
напрямків бюджетної політики на 2017 рік (так звана Бюджетна резолюція).
Проект Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік був
розроблений Міністерством фінансів відповідно до Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди, завдань Плану пріоритетних
дій Уряду на 2016 рік і Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та
ґрунтується на положеннях програм співпраці з МВФ та іншими
міжнародними організаціями [12].
Важливо, що під час доопрацювання проекту було враховано всі
пропозиції

Адміністрації

представницьких

органів

Президента
сторони

України,

роботодавців

міністерств,
та

спільних

репрезентативних

всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні й інших
фахівців. Бюджетна резолюція на 2017 рік сформована по-новому, оскільки

містить орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного і
соціального розвитку України на 2018 та 2019 роки, що дозволять
забезпечити

збалансованість

та

стійкість

бюджетної

системи

у

середньостроковій перспективі [12].
Висновки. Таким чином, принципи матеріальної бюджетної діяльності
– принцип правової рівності бюджетів, що складають бюджетну
систему України; принцип доступності до загальносуспільних потреб та
достатності їх бюджетного фінансування; принцип незалежності
бюджетної системи від політики – складають фундамент матеріальної
бюджетної діяльності, потрібний для формування бюджетної системи з
урахуванням особливостей сучасної економіки та її правового регулювання.
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