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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Останнім часом у правовій науці спостерігається 

посилений інтерес до проблем, пов’язаних із застосуванням примусу у сфері 

фінансово-правового регулювання, зокрема бюджетно-правового. Це зумовлено 

необхідністю пошуку оптимальної моделі державного примусу в регулюванні 

бюджетних відносин, а також співвідношення методів переконання і примусу. 

Від ролі державного примусу у формуванні державних (правових) інститутів 

залежить рівень демократизації суспільства та утвердження соціальної 

справедливості, зокрема й у бюджетних відносинах. Виконання органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування функцій, покладених 

на них Конституцією України і законами, потребує стабільного акумулювання 

коштів у різнорівневих бюджетах та їх результативного використання. 

Ефективне фінансове забезпечення різноманітних сфер суспільного життя 

сприяє реалізації відповідних прав і свобод людини та громадянина, різних 

соціальних програм.  

Вжиття заходів державного примусу в бюджетній сфері значною мірою 

здатне скоротити кількість порушень бюджетного законодавства, що не тільки 

перешкоджають функціонуванню бюджетної системи, а й підривають основи 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

завдають суттєвої шкоди суспільству зменшуючи фінансові можливості 

держави й територіальних громад, створюючи перепони на шляху розвитку 

економіки в умовах триваючої фінансової кризи в Україні. Про широке 

застосування та ефективність заходів бюджетно-правового примусу свідчать 

офіційні дані Державної казначейської служби України. Так, лише за січень–

березень 2017 р. органами Державної казначейської служби України оформлено 

425 протоколів про порушення бюджетного законодавства та складено 

477 розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, а станом на 01 квітня 2017 р. 

за результатами застосованих заходів впливу розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів усунуто 329 порушень бюджетного законодавства на 

загальну суму 1 221,3 млн гривень. 

Дослідження питання сутності бюджетно-правового примусу й специфіки 

його застосування неможливе без урахування вже існуючих напрацювань 

вчених – фахівців з фінансового та бюджетного права, таких як: О. В. Афоніна, 

О. М. Гейхман, О. П. Гетманець, О. О. Дмитрик, Л. К. Воронова, 

М. В. Карасьова, А. М. Касьяненко, Т. О. Коломоєць, В. В. Кириченко, 

Ю. О. Крохіна, А. О. Монаєнко, О. А. Музика-Стефанчук, Ю. С. Назар, 

В. А. Паригіна, З. І. Перощук, Ю. О. Ровинський, С. А. Полякова, І. М. Проць, 

Н. А. Саттарова, І. А. Сікорська, А М. Тимченко, К. О. Токарєва, Н. І. Хімічева, 

В. Д. Чернадчук, Н. О. Шевєльова та ін. 

Теоретичним підґрунтям дисертації стали й наукові здобутки фахівців із 

загальної теорії держави і права, адміністративного права. На основі аналізу 

теоретичних положень та узагальнення законодавчих приписів сформульовано 
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певні наукові висновки й розроблено пропозиції щодо вдосконалення 

бюджетного законодавства. 

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

відповідає Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», що схвалена Указом 

Президента України від 12.01.2015 № 5/1215. Дисертація виконана на кафедрі 

фінансового права Університету державної фіскальної служби України і є 

складовою науково-дослідної роботи кафедри за темою «Правове забезпечення 

фінансової безпеки України» (номер державної реєстрації: 0117U004165).  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у поглибленні 

наукових знань і комплексній розробці теоретичних положень стосовно 

визначення системи заходів бюджетно-правового примусу та виявлення 

особливостей реалізації примусу в бюджетних відносинах. 

Відповідно до зазначеної мети поставлено такі задачі:  

− з'ясувати зміст поняття «бюджетні правовідносини» як сфери 

застосування бюджетно-правового примусу, встановити його ознаки; 

− провести співвідношення методів переконання і примусу в бюджетному 

регулюванні, виявити передумови застосування примусу в бюджетних 

відносинах; 

− розкрити зміст категорії «бюджетно-правовий примус» і визначити її 

характеристики, провести класифікацію примусових заходів у бюджетних 

відносинах;  

− з’ясувати сутність забезпечувальних і правоприпиняючих заходів 

бюджетно-правового примусу; 

− окреслити й узагальнити різні підходи до визначення та складу 

бюджетного правопорушення; 

− виявити особливості механізмів застосування заходів бюджетно-

правового примусу; 

− сформулювати обґрунтовані пропозиції і рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення правового регулювання бюджетних відносин. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у 

процесі застосування заходів державного примусу в бюджетних 

правовідносинах.  

Предметом дослідження є державний примус у сфері бюджетних відносин. 

Методи дослідження. Методологічну основу становить сукупність 

загальних та спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у 

взаємозв’язку дозволило досягти поставленої мети й забезпечити повноту, 

всебічність вивчення й осмислення предмета дослідження та наукову 

достовірність і переконливість отриманих результатів.  

Основним став діалектичний метод, який сприяв об’єктивному пізнанню 

державного примусу як явища правової дійсності, визначенню його суті з 

позицій єдності його матеріального змісту і юридичної форми (підрозділи 1.1, 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). Структурний та функціональний аналізи завдяки 

врахуванню таких якостей системи, як інтегративність, компонентність, 

співвідношення цілого і частини, структури і функцій, дозволили глибоко 

дослідити категорії «примус», «державний примус», «правовий примус», 
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«бюджетно-правовий примус», охарактеризувати систему заходів бюджетно-

правового примусу (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3). Аналіз чинного вітчизняного й 

зарубіжного бюджетного законодавства проведено за допомогою порівняльно-

правового методу, що дало можливість узагальнити наукові концепції 

провідних учених щодо теоретичних та практичних проблем нормативної 

дефініції примусу в бюджетних відносинах, визначення передумов його 

застосування, а також класифікації бюджетно-правових заходів примусу та її 

критеріїв (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 2.3). Застосування історико-правового методу 

дозволило з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення 

таких категорій, як «бюджетні правовідносини», «бюджетне правопорушення», 

«забезпечувальні заходи примусу», «правоприпиняючі заходи примусу» 

(підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). Спеціально-юридичний метод сприяв 

детальному аналізу сучасного стану законодавчих положень, завдяки чому 

розроблено пропозиції щодо подолання наявних теоретико-правових 

суперечностей, а також колізій у законодавчих актах (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3). 

Нормативну основу роботи складають Конституція України, нормативно-

правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державної 

казначейської служби України, Міністерства фінансів України, які прямо або 

опосередковано регулюють відносини у сфері застосування бюджетно-

правового примусу. 

Емпіричну базу дослідження становлять праці українських і зарубіжних 

учених з фінансового та бюджетного права, а також теорії держави і права, 

адміністративного права.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є однією з перших в 

українській фінансово-правовій науці сучасних комплексних праць, 

присвячених детальному з'ясуванню сутності й реалізації заходів державного 

примусу в бюджетних відносинах та докладному аналізу специфіки їх 

реалізації. У результаті проведеного дослідження сформульовано основні 

наукові положення і зроблено висновки, що мають наукову новизну та 

практичну значимість, зокрема: 

уперше: 

− класифіковано заходи бюджетно-правового примусу за такими 

критеріями: а) цільове призначення (забезпечувальні, правоприпиняючі та 

каральні); б) значення (основні та додаткові); в) варіативність (альтернативні та 

безальтернативні); г) порядок застосування (судові та позасудові); 

− доведено, що попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства 

є правоприпиняючим заходом бюджетно-правового примусу, спрямованим на 

припинення протиправної поведінки суб’єкта правопорушення й усунення 

порушення відповідно; 

− визначено, що забезпечувальні заходи в бюджетних відносинах 

становлять сукупність заходів бюджетно-правового примусу, вжиття яких 

передбачено нормами бюджетного права, що реалізуються у чітко визначений 

спосіб, до суб’єкта бюджетних правовідносин, яким порушено бюджетно-
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правові норми, з метою відшкодування заподіяної матеріальної шкоди та 

відновлення порушеного права держави і територіальних громад як власників 

публічних коштів; 

удосконалено: 

− підхід до співвідношення категорій «забезпечувальні заходи» і «заходи 

захисту», за якого останні розглянуто як комплексне поняття, що включає в 

себе не лише заходи забезпечення, а й інші заходи бюджетно-правового 

примусу (правоприпиняючі, каральні), метою застосування яких є усунення 

перешкод для розвитку відповідних правовідносин; 

− положення стосовно виокремлення видів об’єктів бюджетних 

правовідносин: 1) майновий (капітальний) – грошові кошти державного та/або 

місцевих бюджетів, які можуть бути у вигляді доходів, видатків бюджету, 

міжбюджетних трансфертів тощо; 2) немайновий (координаційний) – закон 

(рішення) про бюджет, розпис відповідного бюджету, а також інші документи, 

які є підставою для руху таких коштів;  

− визначення бюджетних правовідносин як темпорально обмежених 

охоронюваних державою суспільних відносин, урегульованих нормами 

бюджетного права, з приводу формування, розподілу та використання коштів 

бюджетів різних рівнів і спрямованих на задоволення публічного інтересу; 

− підхід до визначення процедури і наслідків застосування попередження 

про неналежне виконання бюджетного законодавства. Процедура застосування 

відбувається у декілька стадій: 1) складання попередження уповноваженим 

органом; 2) візування та його підписання в органах Казначейства України; 

3) реєстрації у Журналі реєстрації попереджень про порушення бюджетного 

законодавства; 4) скерування письмового попередження суб’єкту, яким вчинено 

порушення бюджетного законодавства (вручення особисто чи надіслання з 

повідомленням про вручення); 5) отримання попередження особою, яка 

вчинила порушення бюджетного законодавства. Наслідками застосування 

попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства є: 

а) контроль за усуненням виявленого бюджетного правопорушення органом, 

який виніс таке попередження; б) застосування інших заходів впливу, 

передбачених ст. 117 Бюджетного кодексу України (на підставі протоколу про 

порушення бюджетного законодавства, складеного посадовою особою органу, 

яка винесла попередження у разі, якщо виявлене порушення бюджетного 

законодавства не усунене в межах зазначеного у попередженні строку, але не 

більше 30 календарних днів з моменту його винесення). 

дістали подальшого розвитку: 

− окреслення характеристик бюджетно-правового примусу, до яких 

віднесено: 1) є видом фінансово-правового примусу; 2) застосовується у разі 

вчинення порушення бюджетного законодавства; 3) мета застосування – 

забезпечення належного функціонування бюджетної системи та реалізації 

бюджетних правовідносин; 4) правовий характер – підстава, особливості та 

порядок застосування регламентується нормами бюджетного законодавства; 

5) суб’єктом застосування виступають органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування та їх посадові особи; 6) полягає у вжитті 
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уповноваженими суб’єктами системи відповідних заходів до учасників 

бюджетно-правових відносин, які порушили бюджетне законодавство; 

− підхід, за якого до специфічних ознак бюджетного правопорушення 

віднесено винність і караність, оскільки вони притаманні лише тим бюджетним 

правопорушенням, за які застосовуються каральні заходи бюджетно-правового 

примусу. 

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження має як 

теоретичний, так і прикладний характер. Одержані висновки та пропозиції 

можуть бути використані у: 

− науково-дослідній сфері – для подальшого опрацювання проблем 

правового регулювання та застосування примусу в бюджетних відносинах в 

Україні; 

− правотворенні – при розробці проектів законів про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України, інших актів бюджетного законодавства; 

− у практичній діяльності – під час проведення науково-методичних 

семінарів із проблем застосування бюджетного законодавства з учасниками 

бюджетних правовідносин, посадовими особами, працівниками 

правоохоронних, контролюючих та інших органів державної влади; 

− у навчальному процесі – як матеріал для підручників, навчальних та 

навчально-методичних посібників із дисциплін «Фінансове право», «Бюджетне 

право», спецкурсів, присвячених бюджетно-правовому регулюванню, а також у 

їх викладанні у вищих навчальних закладах. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення й 

висновки дисертаційного дослідження та практичні рекомендації щодо 

вдосконалення чинного законодавства України викладено у доповідях на 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан та перспективи)» 

(м. Київ, 2016 р.), «Юридична осінь 2016 року» (м. Харків, 2016 р.), «Актуальні 

питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Дніпро, 

2017 р.), «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації 

української держави» (м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

5 наукових статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, двох 

розділів, що містять шість підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатку. Загальний обсяг роботи становить 206 сторінок, у 

т. ч. основного тексту – 187 сторінок. Список використаних джерел налічує 

194 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, її зв’язок з 

науковими програмами й планами, визначено ступінь її наукової розробки, 

об’єкт, предмет, мету й задачі щодо її досягнення; наведено аргументи щодо 

наукової новизни дослідження, сформульовано його методологічну й науково-

теоретичну основу; наведено інформацію про апробацію основних положень 

роботи та публікації за темою дисертації.  

Розділ 1 «Теоретичні основи примусу у сфері бюджетно-правового 

регулювання» присвячено визначенню сутності бюджетних правовідносин, 

передумов застосування бюджетно-правового примусу та змісту останнього. 

У підрозділі 1.1 «Бюджетні правовідносини як сфера застосування 

примусу» визначено, що рисами бюджетних відносин є: а) правовий характер – 

урегульовані нормами бюджетного права, виникають на їх підставі; 

б) дуалістичність за темпоральною ознакою – з одного боку, є періодичними 

(циклічними) – обмежені у часі бюджетним періодом або ж бюджетним 

циклом, з другого, є постійними (безперервними) – після закінчення 

завершення одного бюджетного періоду розпочинається новий; в) особливий 

суб’єктний склад – учасниками є органи державної влади та місцевого 

самоврядування (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України і т. д.) 

та їх посадові особи, розпорядники й одержувачі бюджетних коштів; 

г) охороняються примусовою силою держави – за недодержання встановленого 

порядку здійснення бюджетних правовідносин передбачено відповідні заходи 

примусу; д) публічний характер – спрямовані на задоволення публічного 

інтересу (інтересу держави та суспільства) й опосередковану реалізацію 

приватного інтересу.  

Акцентовано увагу на тому, що у сучасних умовах правового регулювання 

законодавець не надає поняття «державний бюджет». Така ж ситуація 

спостерігається й щодо місцевих бюджетів – у п. 34 ч. 1 ст. 2 Бюджетного 

кодексу України вони лише перераховані з урахуванням адміністративно-

територіального поділу – обласні, районні, бюджети місцевого самоврядування 

та Автономної Республіки Крим, тобто визначено систему в системі.  

Встановлено, що в нормах Бюджетного кодексу України немає чіткого 

розмежування прав та обов’язків кожного конкретного учасника бюджетних 

правовідносин. Вони визначені через певне поєднання – «злиття» прав і 

обов’язків суб’єктів бюджетних відносин, що зумовлено специфікою їх 

суб’єктного складу. Зважаючи на це, наголошено на доцільності виокремлення 

саме правообов'язків як змісту бюджетних відносин.  

У підрозділі 1.2 «Передумови застосування примусу в бюджетному 

регулюванні» розкрито особливості застосування переконання у регулюванні 

бюджетних відносин. Констатовано, що переконання і примус при правовому 

регулюванні бюджетних відносин різняться за: а) підґрунтям для застосування; 

б) варіативністю поведінки суб’єкта; в) нормативним закріпленням; г) колом 

осіб, до яких може застосовуватись.  
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Аргументовано підхід, за якого метод переконання в бюджетних 

відносинах має застосовуватися до суб’єктів як запобіжний, оскільки має на 

меті забезпечення захисту відповідних правовідносин від неправомірної 

поведінки їх учасників, а метод примусу  у разі вчинення порушення 

встановлених законодавством приписів; передбачається різне підґрунтя для 

застосування вказаних методів. Доведено, що переконання у бюджетній сфері 

реалізується через видання листів та роз’яснень. Як приклад наведено листи 

Державної казначейської служби України, у яких висвітлюються деякі аспекти 

правового регулювання бюджетних відносин, що пояснюється специфікою 

правозастосування відповідних правових норм суб’єктами таких відносин. 

Підкреслено, що на відміну від податкових відносин, конфліктність не є 

характерною ознакою бюджетно-правових відносин, оскільки немає чітко 

вираженого протистояння інтересів різних суб’єктів. Певні розбіжності у 

напрямах фінансування за рахунок бюджетних коштів узгоджуються у перебігу 

бюджетного процесу, зокрема, на стадії розгляду та прийняття закону (рішення) 

про бюджет – під час складання та аналізу бюджетних запитів й обговорення 

відповідного проекту. 

У підрозділі 1.3 «Поняття і сутність бюджетно-правового примусу» 
встановлено, що категорія «державний примус» є родовою і включає галузеві 

різновиди (адміністративний, фінансовий тощо). Залежно від галузевої 

належності визначаються підстави, порядок та особливості застосування 

відповідних примусових заходів. Бюджетно-правовий примус є видовим і 

виступає видом фінансово-правового примусу, оскільки бюджетне право, так 

само як і податкове, становить його підгалузь. Запропоновано визначати 

бюджетно-правовий примус як систему заходів впливу, встановлених нормами 

бюджетного права, що застосовуються до суб’єктів бюджетних правовідносин 

у разі порушення ними норм бюджетного законодавства з метою забезпечення 

належного функціонування бюджетної системи й реалізації бюджетних 

правовідносин. 
Наголошено, що державний примус за своїм змістом може бути виключно 

правовим. Це обумовлено наявністю певного взаємозв’язку між державою і 

правом, закріпленням принципу верховенства права в Україні (ст. 8 Конституції 

України), обов’язку органів державної влади та місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України). 

Обґрунтовано недоцільність віднесення бюджетно-правового примусу до 

складу адміністративного примусу, оскільки вони різняться за: 1) суб'єктами, 

уповноваженими застосовувати примус; 2) підставою їх застосування – у 

бюджетних відносинах застосовуються виключно у зв’язку із вчиненням 

бюджетного правопорушення; 3) метою – у бюджетно-правовому регулюванні 

це забезпечення належного функціонування бюджетної системи і реалізації 

бюджетних відносин. Вжиття відповідних примусових заходів 

(забезпечувальних, правоприпиняючих чи каральних) зумовлює конкретну 

мету застосування примусу; 4) нормативним закріпленням – підстави, порядок 

та особливості застосування визначено у нормах бюджетного законодавства (як 
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Бюджетного кодексу України, так і низки підзаконних нормативно-правових 

актів); 5) суб’єктами, до яких може застосовуватися бюджетно-правовий 

примус – учасники бюджетного процесу переважно розпорядники та 

одержувачі бюджетних коштів.  

Розділ 2 «Види примусових заходів у бюджетній сфері» присвячений 

детальному дослідженню порушення бюджетного законодавства як підстави 

застосування заходів бюджетно-правового примусу, характеристиці різновидів 

таких примусових заходів. 

У підрозділі 2.1 «Порушення бюджетного законодавства як підстава 
застосування заходів бюджетно-правового примусу» розкрито зміст категорій 

«порушення бюджетного законодавства» і «бюджетне правопорушення». 

Констатовано, що вони є тотожними і означають порушення учасником 

бюджетного процесу встановлених Бюджетним кодексом України чи іншим 

нормативно-правовим актом, який є частиною бюджетного законодавства, норм 

щодо складання, розгляду, затвердження бюджету, внесення змін, виконання та 

звітування про його виконання. Виокремлено загальні і спеціальні ознаки 

бюджетного правопорушення. До загальних належать: протиправність, 

суспільна шкідливість (небезпечність), реалізація у формі дії чи бездіяльності; 

до спеціальних – караність та винність.  

Бюджетні правопорушення запропоновано класифікувати залежно від: 

1) форми вчинення на: а) дії (включення недостовірних даних до бюджетних 

запитів, нецільове використання бюджетних коштів та ін.); б) бездіяльність 

(неподання проекту закону про Державний бюджет у встановлений строк, 

відсутність інструкції з підготовки бюджетних запитів як одного з документів, 

відповідно до яких головні розпорядники бюджетних коштів складають 

бюджетні запити); 2) стадії бюджетного процесу на прaвoпoрушeння, вчинені 

при: а) cклaдaннi прoeктiв бюджeтiв; б) рoзглядi прoeктiв тa прийняттi зaкoну 

прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни (рiшeння прo мicцeвий бюджeт); в) викoнaннi 

бюджeтiв, внeceння змiн дo них; г) пiдгoтoвці тa рoзглядi звiту прo викoнaння 

бюджeту i прийняттi рiшeння щoдo ньoгo; 3) суб’єкта правопорушення на 

вчинені: а) пocaдoвими ocoбaми oргaнiв дeржaвнoї влaди; б) пocaдoвими 

ocoбaми oргaнiв мicцeвoгo caмoврядувaння; в) гoлoвними рoзпoрядникaми 

бюджeтних кoштiв; г) рoзпoрядникaми бюджeтних кoштiв нижчoгo рівня та 

одержувачами бюджетних коштів; 4) різновиду норм, що порушуються, на 

порушення: а) матеріальних норм; б) процесуальних норм; 5) об’єкта 

бюджетних правовідносин на порушення щодо: а) капітального об’єкта 

(нецільове використання бюджетних коштів, надання кредитів з бюджету з 

порушенням вимог Бюджетного кодексу України та ін.); б) координаційного 

об’єкта (порушення встановленого порядку або термінів подання проекту 

закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) на 

розгляд Верховної Ради України та ін.). 

Виокремлено два види об’єктів бюджетного правопорушення – родовий і 

безпосередній. Родовим об’єктом визнано суспільні відносини, що є предметом 

бюджетного права – відносини з приводу складання, розгляду, затвердження, 

виконання бюджетів, звітності про їх виконання та контролю за їх виконанням. 
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Безпосереднім об’єктом є відносини, які прямо порушуються вчиненням діяння 

відповідним суб’єктом у формі дії або бездіяльності. 

У підрозділі 2.2 «Забезпечувальні заходи бюджетно-правового примусу» 

розкрито сутність та надано визначення забезпечувальних заходів примусу в 

бюджетному регулюванні, розкрито правові механізми кожного з таких заходів. 

Доведено, що об'єктом забезпечення в бюджетних відносинах є поведінка 

відповідного суб’єкта таких відносин, реалізація певних «правообов'язків» 

останнього, які не виконані згідно з приписами бюджетного законодавства і 

мають протиправний характер. Встановлено, що систему забезпечувальних 

заходів складають такі компоненти: 1) повернення бюджетних коштів до 

відповідного бюджету; 2) зменшення бюджетних асигнувань; 3) безспірне 

вилучення коштів з місцевих бюджетів. 

Визначено, що підставою для зменшення бюджетних асигнувань є протокол 

або акт ревізії, у якому зафіксовано факт учинення порушення бюджетного 

законодавства розпорядником бюджетних коштів. Водночас наголошено на 

відсутності нормативного закріплення реквізитів, що мають міститися в акті 

ревізії. Запропоновано внести відповідні зміни до ст. 4 Закону України «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». 

Зазначено, що при застосуванні зменшення бюджетних асигнувань 

приймається рішення про реалізацію додаткового примусового заходу – 

зупинення операцій з бюджетними коштами (є окремим заходом впливу і 

належить до групи правоприпиняючих заходів). Це свідчить про можливість 

поєднання різних за своєю суттю та цільовим призначенням заходів бюджетно-

правового примусу. 

Запропоновано внести зміни до п. 1 Порядку повернення бюджетних коштів 

до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання й замінити 

словосполучення «у поточному чи минулих роках» на «у поточному чи 

попередньому бюджетному періоді», оскільки в бюджетно-правовому 

регулюванні певні строкові межі обумовлені існуванням бюджетного періоду, 

який за загальним правилом дорівнює одному календарному року (з 1 січня по 

31 грудня відповідного року).  

На підставі аналізу правового механізму безспірного вилучення коштів з 

місцевих бюджетів надано пропозицію щодо внесення змін до абз. 2 п. 4 

Порядку безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на 

здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають провадитися з 

іншого бюджету й викласти так: «зменшення обсягу міжбюджетних 

трансфертів (базової дотації) місцевим бюджетам на відповідну суму». 

Підрозділ 2.3 «Правоприпиняючі заходи бюджетно-правового примусу» 
присвячено детальному аналізу правового регулювання правоприняючих 

заходів примусу в бюджетній сфері. 

Правоприпиняючі заходи бюджетно-правового примусу нами визначено як 

сукупність заходів бюджетно-правового примусу, застосування яких 

передбачено нормами бюджетного права, що реалізуються у чітко визначений 

спосіб, до суб’єкта бюджетних правовідносин, яким порушено бюджетно-
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правові норми, з метою припинення відповідного правопорушення та його 

протиправної поведінки.  

Аргументовано, що зупинення операцій з бюджетними коштами може 

виступати як основним, так і додатковим примусовим заходом. Якщо вказаний 

захід є основним, то в межах його реалізації одночасно може застосовуватися 

додатковий захід впливу ‒ попередження про неналежне виконання 

бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного 

законодавства. У разі використання зупинення операцій з бюджетними 

коштами розпорядника (одержувача) бюджетних коштів як додаткового 

(субсидіарного) заходу впливу, можливе його застосування при зменшенні 

бюджетних асигнувань.  

Констатовано наявність двох способів оскарження рішення про вжиття 

будь-якого заходу впливу: 1) в органі, який виніс таке рішення (адміністративне 

оскарження); 2) у судовому порядку. Доведено, що оскарження такого рішення 

не припиняє дії винесеного примусового заходу. У разі визнання судом рішення 

про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства 

незаконним (повністю або частково), особі, стосовно якої воно було винесено, 

поновлюються обмежені таким рішенням права.  

Зазначено, що чинне бюджетне законодавство не містить чіткої вказівки 

щодо форми вимоги про усунення порушення бюджетного законодавства при 

застосуванні попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства. Встановлено, що форма вимоги про усунення бюджетного 

правопорушення може бути усною, оскільки така вимога розглядається не як 

окремий документ, а як невід'ємна частина самого попередження про 

неналежне виконання бюджетного законодавства (виноситься автоматично при 

застосуванні зазначеного заходу впливу за бюджетні правопорушення), для 

якого обов’язкова письмова форма і реєстрація у відповідному журналі. 

На підставі аналізу законів України про Державний бюджет за період з 

2010 по 2017 рік констатовано відсутність групи «інші заходи впливу», що 

зазначені в законі про Державний бюджет України на відповідний рік (п. 8 ч. 1 

ст. 117 Бюджетного кодексу України) та порушень бюджетного законодавства, 

за які вони застосовуються. Перелік правопорушень, за які застосовуються 

заходи бюджетно-правового примусу, а також перелік останніх має бути 

вичерпним і міститися лише у Бюджетному кодексі України. У цьому контексті 

запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 117 Бюджетного кодексу України, 

зокрема, виключити з її складу пункт 8: «інші заходи впливу, які можуть бути 

визначені законом про Державний бюджет України, застосовуються за 

порушення бюджетного законодавства згідно із таким законом». 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні системи заходів бюджетно-правового 

примусу та виявленні особливостей реалізації примусу в бюджетних 

відносинах. За результатами дослідження зроблено такі висновки: 
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1. Констатовано, що бюджетні правовідносини як сфера застосування 

примусу – це темпорально обмежені охоронювані державою суспільні 

відносини, які врегульовані нормами бюджетного права, виникають з приводу 

формування, розподілу та використання коштів бюджетів різних рівнів і 

спрямовані на задоволення публічного інтересу. Ознаками бюджетних відносин 

є: а) правовий характер; б) дуалістичність за темпоральною ознакою; 

в) особливий суб’єктний склад; г) охороняються примусовою силою держави; 

д) публічний характер.  

2. Аргументовано підхід, за якого передумовами застосування бюджетно-

правового примусу слід вважати: 1) виключне значення бюджету й бюджетних 

відносин для розвитку держави та життєдіяльності суспільства; 2) специфічність 

суб’єктного складу бюджетних правовідносин; 3) особливість методу правового 

регулювання бюджетно-правових відносин; 4) недосконалість бюджетного 

законодавства, наявність колізій і прогалин, що породжує недотримання, обхід 

встановлених законодавчих приписів і сприяє вчиненню правопорушень у 

бюджетній сфері. 

3. Доведено, що бюджетно-правовий примус – це різновид фінансово-

правового примусу, який є системою заходів впливу, встановлених нормами 

бюджетного права, що застосовуються до суб’єктів бюджетних правовідносин 

у разі порушення ними норм бюджетного законодавства з метою забезпечення 

належного функціонування бюджетної системи й реалізації бюджетних 

правовідносин.  

4. Встановлено, що забезпечувальні заходи у бюджетних відносинах 

становлять сукупність заходів бюджетно-правового примусу, вжиття яких 

передбачено нормами бюджетного права, що реалізуються у чітко визначений 

спосіб, до суб’єкта бюджетних правовідносин, яким порушено бюджетно-

правові норми, з метою відшкодування заподіяної матеріальної шкоди і 

відновлення порушеного права держави і територіальних громад як власників 

публічних коштів. До них належать: 1) зменшення бюджетних асигнувань; 

2) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету; 3) безспірне 

вилучення коштів з місцевих бюджетів. 

5. Доведено, що ознаками забезпечувальних заходів є: а) реалізація 

уповноваженими органами державної влади та їх посадовими особами; 

б) застосування у разі вчинення відповідних бюджетних правопорушень; 

в) дуалістична мета застосування ‒ примусове виконання обов’язку суб’єкта 

бюджетних правовідносин, який не виконаний правомірно (добровільно) і, як 

наслідок, відшкодування заподіяної матеріальної шкоди та реалізація 

(задоволення) відповідного права чи інтересу держави та/або територіальних 

громад як власників публічних коштів; г) триваючий характер. 

6. Правоприпиняючі заходи бюджетно-правового примусу запропоновано 

визначати як сукупність заходів бюджетно-правового примусу, застосування 

яких передбачено нормами бюджетного права, що реалізуються у чітко 

визначений спосіб до суб’єкта бюджетних правовідносин, яким порушено 

бюджетно-правові норми, з метою припинення відповідного правопорушення і 

протиправної поведінки суб’єкта. До групи правоприпиняючих заходів 



12 

бюджетно-правового примусу належать: а) зупинення операцій з бюджетними 

коштами; б) попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного 

законодавства; в) призупинення бюджетних асигнувань; г) зупинення дії 

рішення про місцевий бюджет. 

7. Виділено такі ознаки правоприпиняючих заходів бюджетно-правового 

примусу: 1) становлять самостійну групу примусових заходів; 2) підставою 

застосування виступають відповідні бюджетні правопорушення; 3) мають 

власну мету застосування – припинення протиправної поведінки суб’єкта 

бюджетних правовідносин; 4) не передбачають додаткових обтяжень для 

платника, який вчинив бюджетне правопорушення.  

8. Аргументовано, що вина як елемент суб’єктивної сторони бюджетного 

правопорушення є обов’язковою умовою для застосування каральних заходів 

примусу в бюджетних відносинах. При реалізації забезпечувальних, 

правоприпиняючих або інших заходів бюджетно-правового примусу вина є 

необов’язковою, враховується лише протиправність вчиненого діяння (дії чи 

бездіяльності). 

9. Констатовано, що в регулюванні бюджетних відносин застосовуються 

методи переконання і примусу. Вони різняться за: а) підґрунтям для 

застосування (примус – порушення законодавчих приписів, переконання – 

реалізація правомірної поведінки суб’єктів правовідносин); б) «варіативністю» 

поведінки суб’єкта (застосування переконання не позбавляє учасника 

правовідносин діяти на власний розсуд у межах, встановлених законом; при 

застосуванні примусу особа, що порушила бюджетне законодавство, лишається 

права обирати певну модель поведінки); в) нормативним закріпленням (заходи 

правового примусу, підстави та особливості його застосування завжди мають 

нормативне закріплення, стосовно переконання така регламентація зазвичай 

відсутня); г) колом осіб, до яких може застосовуватися (примус – до 

конкретного суб’єкта правовідносин (суб’єкт, який вчинив порушення 

законодавства); переконання – невизначене коло суб’єктів).  

10. З огляду на наявність чітко визначеної мети кожної бюджетної 

програми, а отже, і цільового призначення грошових коштів, виділених на її 

фінансування, доведено недоцільність застосування такого забезпечувального 

заходу бюджетно-правового примусу, як зменшення бюджетних асигнувань 

розпорядникам бюджетних коштів у разі недостатнього обсягу невикористаних 

бюджетних асигнувань таких розпорядників за іншою бюджетною програмою. 

11. Визначено умови, процедуру та наслідки застосування попередження 

про неналежне виконання бюджетного законодавства. Умовою є виявлення 

порушення бюджетного законодавства, визначеного у п.п. 1–40 ч. 1 ст. 116 

Бюджетного кодексу України. Процедура застосування попередження 

складається з таких стадій: 1) складання попередження уповноваженим 

органом; 2) візування попередження та його підписання в органах Казначейства 

України; 3) реєстрації попередження у Журналі реєстрації попереджень про 

порушення бюджетного законодавства; 4) скерування попередження суб’єкту, 

яким вчинено порушення бюджетного законодавства (вручення особисто чи 
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надіслання з повідомленням про вручення); 5) отримання попередження 

особою, яка скоїла порушення бюджетного законодавства. Наслідками 

застосування попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства є: а) контроль за усуненням виявленого бюджетного 

правопорушення органом, який виніс таке попередження; б) застосування 

інших заходів впливу, відповідно до ст. 117 Бюджетного кодексу України (на 

підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного 

посадовою особою органу, яка винесла попередження у разі, якщо виявлене 

порушення не усунене в межах зазначеного у попередженні строку, але не 

більше 30 календарних днів з моменту його винесення). 

12. На основі з’ясування сутності й особливостей реалізації державного 

примусу у бюджетних відносинах зроблено висновок про необхідність 

удосконалення їх правового регулювання шляхом внесення змін і доповнень до 

актів бюджетного законодавства, зокрема: 

А) встановити вичерпний перелік заходів бюджетно-правового примусу, 

виключивши п. 8 ч. 1 ст. 117 Бюджетного кодексу України, а також суб’єктів, 

які уповноважені на застосування заходів примусу, і викласти зазначену статтю 

у такій редакції: 

«Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства 

1. За порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного 

процесу можуть застосовуватись такі заходи впливу: 

1) попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства – 

застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначені 

пунктами 1–40 частини першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України ; 

2) зупинення операцій з бюджетними коштами – застосовується за 

порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 1–3, 10, 11,  

14–29, 32–36, 38 і 40 частини першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України; 

3)  призупинення бюджетних асигнувань – застосовується за порушення 

бюджетного законодавства, визначені пунктами 20, 22–29, 38 і 40 частини 

першої статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому Міністерством 

фінансів України; 

4) зменшення бюджетних асигнувань – застосовується за порушення 

бюджетного законодавства, визначені пунктом 24 (стосовно розпорядників 

бюджетних коштів), пунктом 29 та пунктом 38 частини першої статті 116 цього 

Кодексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету – застосовується 

за порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 24 (щодо 

субвенцій та коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів) частини першої 

статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет – застосовується за 

порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 7 частини першої 
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статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому статтею 122 цього 

Кодексу; 

7) безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів – застосовується за 

порушення бюджетного законодавства, визначене пунктом 28 частини першої 

статті 116 цього Кодексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

2. Суб’єктами, уповноваженими на застосування заходів впливу за 

порушення бюджетного законодавства, є Міністерство фінансів України, 

органи Казначейства України, Державної аудиторської служби України, головні 

розпорядники бюджетних коштів (щодо розпорядників та/або одержувачів 

бюджетних коштів) та інші органи державного фінансового контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства»; 

Б) затвердити порядок застосування попередження про неналежне 

виконання бюджетного законодавства (Проект додається (Додаток 1)) і 

виключити ч. 1 ст. 118 Бюджетного кодексу України; 

В) зважаючи на темпоральну обмеженість бюджетних правовідносин, 

закріпити положення щодо можливості застосування заходів бюджетно-

правового примусу за порушення бюджетного законодавства, вчинені 

(виявлені) у поточному бюджетному періоді, шляхом внесення змін до ст. 118 

Бюджетного кодексу України й викласти її у такій редакції: 

«Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного 

законодавства 

1. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені 

статтею 117 цього Кодексу, застосовуються за ті порушення бюджетного 

законодавства, які вчинені (виявлені) у поточному бюджетному періоді.  

2. Інформація про результати контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства оприлюднюється органами, уповноваженими на здійснення 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, якщо інше не 

передбачено законом»; 

Г) внести доповнення до ст. 4 Закону України «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» й закріпити реквізити, 

які мають міститися в акті ревізії. До них віднесено такі: 1) дата і місце його 

складання; посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала акт 

ревізії; 2) відомості про суб’єкта, яким учинене порушення бюджетного 

законодавства; 3) суть порушення бюджетного законодавства (та інших 

порушень), які були виявлені під час проведення ревізії; 4) зауваження до 

складеного акта ревізії; 5) підписи сторін. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2018. 

Дисертація присвячена дослідженню державного примусу в бюджетній 

сфері. Проаналізовано бюджетні правовідносини як сферу застосування 

бюджетно-правового примусу, виявлено їхні змістові характеристики та 

класифіковано за різними підставами. Розглянуто структуру бюджетних 



16 

відносин, аргументовано підхід до виділення двох видів об’єктів останніх. 

Проведено співвідношення категорій «бюджетна система» і «бюджетна сфера», 

на підставі якого зроблено висновок, що бюджетна сфера є більш широкою 

категорією, що включає будь-які бюджетні правовідносини. Окреслено 

передумови застосування бюджетно-правового примусу, розглянуто порушення 

бюджетного законодавства як підставу вжиття заходів бюджетно-правового 

примусу. Проведено співвідношення категорій «бюджетне правопорушення» і 

«порушення бюджетного законодавства». Підкреслено, що в регулюванні 

бюджетних правовідносин застосовується не лише метод примусу, а й метод 

переконання. Виокремлено забезпечувальні та правоприпиняючі заходи, 

розкрито правові механізми кожного із заходів бюджетно-правового примусу. 

На основі теоретичних та практичних висновків, зроблених в результаті 

дослідження, сформульовано рекомендації стосовно подальшого 

удосконалення бюджетного законодавства України. 

Ключові слова: бюджетні правовідносини, структура бюджетних 
правовідносин, державний примус, бюджетно-правовий примус, переконання в 

бюджетних відносинах, передумови застосування бюджетно-правового 
примусу, порушення бюджетного законодавства, забезпечувальні заходи 
примусу, правоприпиняючі заходи примусу. 

 

Шутлив Д. С. Государственное принуждение в сфере бюджетных 

отношений. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

(доктора философии) по специальности 12.00.07 «Административное право и 

процесс; финансовое право, информационное право». – Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию государственного принуждения в 

бюджетной сфере. Проанализированы бюджетные правоотношения как область 

применения бюджетно-правового принуждения, выявлены их смысловые 

характеристики, проведена классификация по различным основаниям. 

Рассмотрена структура бюджетных отношений, аргументирован подход к 

выделению двух видов таких объектов: а) имущественного (капитального); 

б) неимущественного (координационного). Определены предпосылки 

применения бюджетно-правового принуждения. Констатировано, что в отличие 

от налоговых отношений, конфликтность не является характерным признаком 

бюджетно-правовых отношений, поскольку нет четко выраженного 

противостояния интересов различных субъектов. Некоторые разногласия 

относительно направлений финансирования за счет бюджетных средств 

согласовываются в ходе бюджетного процесса, в частности, на стадии 

рассмотрения и принятия закона (решения) о бюджете – при составлении и 

анализе бюджетных запросов и обсуждении соответствующего проекта. 

Нарушение бюджетного законодательства рассмотрено как основание 

применения мер бюджетно-правового принуждения. Проведено соотношение 

категорий «бюджетное правонарушение» и «нарушение бюджетного 

законодательства». Выделены признаки бюджетного правонарушения, к 
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которым предложено относить противоправность, общественную вредность 

(опасность), реализацию в форме действия или бездействия, особую сферу 

общественных отношений (бюджетную сферу), наказуемость, виновность и 

субъектный состав. 

Бюджетно-правовое принуждение предложено определять как 

разновидность финансово-правового принуждения, которое, являясь системой 

мер воздействия, установленных нормами бюджетного права, применяется к 

субъектам бюджетных правоотношений в случае нарушения ими норм 

бюджетного законодательства с целью обеспечения надлежащего 

функционирования бюджетной системы и реализации бюджетных 

правоотношений. Подчеркнуто, что в регулировании бюджетных 

правоотношений применяется не только метод принуждения, но и метод 

убеждения.  

При исследовании мер бюджетно-правового принуждения выделены 

обеспечивающие и правопрекращающие меры. Установлено, что они 

отличаются по целям и направленности (главной целью ответственности 

является наказание правонарушителя на уровне с защитой нарушенных прав и 

интересов, а меры воздействия могут применяться с целью восстановления 

нарушенных прав, обеспечения существующего к их совершению «состояния» 

правоотношений, прекращения правонарушений и др.). К обеспечивающим 

мерам предложено относить: уменьшение бюджетных ассигнований; возврат 

бюджетных средств в соответствующий бюджет; бесспорное изъятие средств из 

местных бюджетов, а к правопрекращающим – остановку операций с 

бюджетными средствами; предупреждение о ненадлежащем исполнении 

бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушения 

бюджетного законодательства; приостановление бюджетных ассигнований; 

приостановление действия решения о местном бюджете. Рассмотрены 

правовые механизмы каждой из мер бюджетно-правового принуждения, 

закрепленных в ст. 117 Бюджетного кодекса Украины.  

На основе теоретических и практических выводов, сделанных в результате 

исследования, сформулированы рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию бюджетного законодательства Украины. 

Ключевые слова: бюджетные правоотношения, структура бюджетных 
правоотношений, государственное принуждение, бюджетно-правовое 

принуждение, убеждение в бюджетных отношениях, предпосылки применения 
бюджетно-правового принуждения, нарушение бюджетного законодательства, 
обеспечивающие меры принуждения, правопрекращающие меры принуждения. 
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Manuscript. 

The thesis for obtaining a Candidate Degree in Law in the specialty 12.00.07 

“Administrative law and process; finance law; information law”. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2018. 

This research focuses on state enforcement in the budget area. In this context,  it 

is performed the analysis of the budgetary legal relations as the area of application of 
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budgetary and law enforcement, their content characteristics were revealed and 

classified by various reasons. The structure of budgetary relations is examined, the 

approach to the allocation of two types of latter objects is argued. 

The prerequisites of use of budgetary and law enforcementare are outlined, 

violations of budget legislation as a ground for application of budgetary and law 

enforcement are considered. The categories “budgetary offense” and “violation of 

budget legislation” are brought into correlation, according to which their identity is 

established. It is emphasized that the method of persuasion is also used in the 

regulation of budget law relations. It is proved that the system of state enforcement in 

the budgetary sphere encloses protective, preclusive, and punitive measures, legal 

mechanisms of each of measures of budgetary and legal coercion are opened. Based 

on the theoretical and practical conclusions from studies, others recommendations 

were formulated for improvement of current budget legislation of Ukraine. 

Key words: budgetary legal relationships, structure of budgetary legal relations, 
state enforcement, budgetary and legal enforcement, persuasion in budgetary 
relations, conditions for application of  budgetary and law enforcement, violations of 

budget legislation, protective measures of enforcement, preclusive enforcement 
measures. 
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