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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сьогодні Україна йде шляхом проведення 
реформування як в економічній сфері (зокрема, шляхом роздержавлення майна, 
створення й гарантування багатоманітності форм власності), так і у сфері влади 
та управління – шляхом упровадження заходів децентралізації, забезпечення 
розвитку місцевого самоврядування. Суттєво, що окреслені найважливіші 
завдання сучасної України мають на меті укріплення її статусу як незалежної, 
суверенної, демократичної та соціальної держави. Задля реалізації поставлених 
завдань відбувається реформування як фінансової системи України загалом, так 
і окремих її ланок, насамперед бюджетної системи. Реалізація бюджетних 
відносин відбувається на підґрунті принципів самостійності бюджетів, їх 
ефективності й результативності, субсидіарності під час проведення видатків 
бюджетів, справедливості та неупередженості під час розподілу суспільного 
багатства між громадянами й територіальними громадами. 

Однак вести мову про створення в Україні міцної та самодостатньої системи 
місцевих бюджетів, що здатна забезпечити територіальні громади й місцеве 
населення необхідними обсягами фінансових ресурсів, поки що зарано. 
Основною вадою сучасного вітчизняного правового регулювання місцевих 
бюджетів залишається помітне обмеження органів місцевого самоврядування 
щодо формування дохідної частини місцевих бюджетів із власних джерел 
доходів. Наслідком цього є висока дотаційність місцевих бюджетів в Україні, 
що своєю чергою зумовлює підвищене навантаження на Державний бюджет 
України, а також зменшення ефективності використання економічного 
потенціалу на місцях. 

За таких умов особливої актуальності набуває подальше реформування 
публічного управління в Україні з більш значним поглибленням децентралізації 
у сфері місцевих фінансів та наданням місцевим органам достатньої 
самостійності під час визначення джерел доходів місцевих бюджетів, зміцнення 
їх дохідної бази. При цьому серед чинників досягнення успіху на шляху такої 
децентралізації можна назвати її належне обґрунтування на основі сучасних 
досягнень науки фінансового права стосовно виконання місцевих бюджетів за 
доходами. 

Одним із визначальних чинників вибору теми дисертаційного дослідження 
стала відсутність спеціальних наукових праць, присвячених чинному 
правовому регулюванню виконання місцевих бюджетів України за доходами. У 
дисертації зроблено спробу на основі аналізу чинного бюджетного 
законодавства України сформулювати положення та рекомендації, що мають 
важливе теоретичне й практичне значення. 

Науково-теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали праці 
С.С. Алексєєва, Д.А. Бекерської, В.В. Бесчеревних, О.В. Болтінової, 
О.Ю. Бубнової, О.А. Васильєва, Е.О. Вознесенького, Л.К. Воронової, 
Н.В. Воротіної, В.М. Гаращука, О.О. Головашевича, В.М. Горшеньова, 
О.Ю. Грачової, О.О. Дмитрик, С.І. Іловайського, Т.О. Коломоєць, 
Ю.О. Крохіної, О.А. Кузьменко, І.Г. Кутафіної, М.П. Кучерявенка, 
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В.А. Лебедєва, О.М. Мінаєвої, О.А. Музики-Стефанчук, А.А. Нечай, 
І.Х. Озерова, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківського, О.Г. Пауля, З.І. Перощук, 
М.І. Піскотіна, Н.Ю. Пришви, В.М. Протасова, Ю.А. Ровинського, 
Л.А. Савченко, С.А. Семенченко, І.А. Сікорської, Ю.О. Тихомирова, 
К.О. Токарєвої, Н.І. Хімічевої, О.І. Худякова, В.Д. Чернадчука, С.Д. Ципкіна та 
інших учених. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Формулювання теми здійснено з урахуванням положень Пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 
період до 2020 р., затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
7 вересня 2011 р. № 942, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 
2016‒2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 
академії правових наук України від 3 березня 2016 р. Дисертацію виконано в 
межах планів наукових досліджень Запорізького національного університету. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
визначення особливостей правового регулювання виконання місцевих 
бюджетів України за доходами. Для досягнення поставленої мети необхідно 
виконати такі задачі: 

− з’ясувати природу категорії «бюджет», розкрити зміст поняття 
«місцевий бюджет»; 

− охарактеризувати місцеві бюджети як ланку бюджетної системи 
України; 

− розглянути поняття «доходи місцевих бюджетів» як правову 
категорію; 

− провести класифікацію доходів місцевих бюджетів за різними 
підставами, визначити правові наслідки такої класифікації; 

− проаналізувати зміст і структуру бюджетної класифікації, визначити її 
правове значення в розрізі доходів місцевих бюджетів; 

− охарактеризувати виконання місцевого бюджету як стадію 
бюджетного процесу; 

− систематизувати повноваження учасників бюджетного процесу під 
час виконання місцевих бюджетів України за доходами; 

− сформувати пропозиції та рекомендації для подальшого 
вдосконалення правового регулювання виконання місцевих бюджетів України 
за доходами. 

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що виникають під 
час виконання місцевих бюджетів України за доходами. 

Предмет дослідження становить фінансово-правове регулювання 
виконання місцевих бюджетів за доходами в Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у процесі 
дослідження було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи 
наукового пізнання, як діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, 
формально-юридичний, системно-структурний. За допомогою діалектичного 
методу з’ясовано сутність бюджетного процесу, особливості його правової 
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природи (підрозділи 3.1, 3.2). Застосування історичного методу дало змогу 
дослідити розвиток законодавства з питань бюджету, бюджетної системи та 
місця ланки місцевих бюджетів у ній (підрозділи 1.1, 1.2). Порівняльно-
правовий метод використано з метою виявлення особливостей законодавчого 
регулювання бюджетної системи в різних країнах залежно від форми їх 
державного устрою (підрозділи 1.1, 1.2). Системно-структурний метод дав 
змогу розкрити видову будову доходів місцевих бюджетів України, позначити 
структуру бюджетного процесу за українським законодавством, а також 
створити систему повноважень учасників бюджетного процесу під час 
виконання місцевих бюджетів України за доходами (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1, 
3.2). Формально-юридичний метод використовувався під час аналізу 
нормативно-правових джерел дослідження, що дало змогу виявити недоліки 
чинного вітчизняного законодавства та сформулювати пропозиції щодо його 
вдосконалення (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2). 

Нормативну та емпіричну базу дослідження становлять довідкова й 
наукова література, норми Конституції України, Бюджетний кодекс України, 
інші нормативно-правові акти України та інших держав, публікації в 
періодичних виданнях із фінансового права щодо правового регулювання 
місцевих бюджетів за доходами. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є одним із перших 
комплексних досліджень, у яких розглянуто проблеми правового регулювання 
виконання місцевих бюджетів України за доходами за чинним вітчизняним 
законодавством. У результаті проведеного дослідження дисертантом отримані 
та виносяться на захист наукові положення й висновки, що мають наукову 
новизну, зокрема: 

уперше: 
− з метою підвищення ефективності децентралізації в Україні 

запропоновано поступово зменшувати питому вагу міжбюджетних трансфертів 
усіх видів у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів через розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування щодо отримання доходу від 
користування надрами, земельними ресурсами, а також через реалізацію 
інвестиційних проектів. Головними джерелами наповнення дохідних частин 
місцевих бюджетів повинні стати їхні власні та закріплені податкові та 
неподаткові надходження, що в середньо- й довгостроковій перспективі 
забезпечить міцну основу для сталого розвитку територіальних громад; 

− охарактеризовано поняття «забезпечення виконання бюджету» як 
сукупності таких повноважень виконавчих органів влади: 1) щодо реалізації 
дохідних і видаткових показників розпису бюджету (безпосередньо виконання 
місцевого бюджету); 2) розроблення проектів нормативно-правових актів про 
внесення змін до розпису місцевого бюджету під час поточного його 
виконання; 3) постійного бюджетного контролю під час виконання місцевого 
бюджету та періодичного звітування стосовно його виконання 
представницьким органам; 4) розроблення проектів нормативно-правових актів 
про делегування окремих бюджетних повноважень виконавчої влади на стадії 
виконання місцевих бюджетів на користь органів місцевого самоврядування; 
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− запропоновано доповнити структуру видатків бюджетів грошовими 
коштами, що виплачуються з бюджетних рахунків, по-перше, як помилково чи 
надміру зараховані, а по-друге, унаслідок бюджетного відшкодування податку 
на додану вартість; 

удосконалено: 
− визначення публічних доходів як коштів, що акумулюються в 

централізованих і децентралізованих публічних грошових фондах держави та її 
територіальних громад на підставах і в порядку, що визначені нормами права, з 
метою подальшого розподілу й витрачання цих коштів на загальновизнані 
потреби суспільства, а отже, на задоволення публічних інтересів; 

− розуміння поняття «доходи бюджету», що тлумачиться як грошові 
кошти бюджету, які є його безповоротними надходженнями, визначаються 
бюджетним законодавством України та підлягають подальшому розподілу й 
витрачанню на завдання та заходи, що зумовлені потребою в реалізації 
публічних інтересів; 

− класифікацію доходів місцевих бюджетів за критерієм правового 
режиму, що дає змогу виділити такі їх види: 1) податки; 2) інші обов’язкові 
платежі, передбачені податковою системою; 3) обов’язкові платежі із числа 
тих, що є неподатковими; 4) платежі договірного характеру; 5) добровільно 
перераховані до бюджету кошти; 6) трансферти з інших бюджетів; 

дістали подальший розвиток: 
− підходи до визначення поняття «місцевий бюджет» у правовому 

аспекті, за якого він являє собою фінансовий план утворення, розподілу й 
використання централізованого фонду грошових коштів територіальної 
громади або їх об’єднань на місцевому рівні, що затверджується відповідним 
місцевим представницьким органом влади, та який слугує меті фінансового 
забезпечення таких напрямів: а) повноважень місцевих органів влади й органів 
місцевого самоврядування (місцевих державних адміністрацій і місцевих рад); 
б) особистих потреб населення, що утворює територіальні громади; в) спільних 
потреб територіальних громад; 

− положення про те, що процес виконання бюджету тісно пов’язаний із 
передбаченням можливості внесення поточних змін до бюджету під час його 
виконання; підставами внесення таких змін є чітко визначені бюджетним 
законодавством обставини, з якими пов’язується неможливість чи 
недоцільність дотримання раніше затвердженого розпису бюджету; 

− уявлення про систему місцевих виконавчих органів, що є основними 
учасниками бюджетного процесу на стадії виконання місцевих бюджетів 
(складається з виконавчих органів влади, фінансових органів та казначейських 
органів); 

− підходи до розуміння сутності виконання бюджету, що пропонується 
пов’язувати не лише з реалізацією дохідної (зібрати заплановані доходи) і 
видаткової (профінансувати заплановані видатки) частин бюджету, а й із 
визначенням цієї реалізації як такої, що має відбуватися в точно запланованих 
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кількісних обсягах та в чітко вказаних строкових межах (виконання бюджету 
має бути повним і своєчасним). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в 
дисертації сформульовано низку конкретних пропозицій щодо вдосконалення 
чинного законодавства з питань виконання місцевих бюджетів України за 
доходами. Основні положення та висновки можуть бути використані: 

− у науково-дослідній сфері – для подальшого опрацювання проблем 
правової природи та особливостей правового регулювання виконання місцевих 
бюджетів України за доходами; 

− правотворчості – під час розроблення проектів законів про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України, а також інших актів бюджетного 
законодавства; 

− у практичній діяльності – під час проведення науково-практичних 
конференцій, семінарів тощо стосовно застосування норм бюджетного 
законодавства; 

− у навчальному процесі – під час розроблення навчальних і навчально-
методичних матеріалів та викладання дисципліни «Фінансове право», під час 
розроблення спецкурсів із бюджетного процесу, а також підготовки студентами 
та аспірантами наукових робіт тощо. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 
висновки й пропозиції, що містяться в дисертації, обговорені на кафедрі 
адміністративного та господарського права Запорізького національного 
університету, а також оприлюднені автором на таких всеукраїнських і 
міжнародних наукових конференціях та круглих столах: «Вороновські читання: 
співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових 
відносин» (м. Чернівці, 4–5 жовтня 2017 р.); «Правова наука та інноваційна 
діяльність в умовах євроінтеграційних процесів» (м. Харків, 8 червня 2018 р.); 
«Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської 
діяльності» (м. Харків, 14 грудня 2018 р.); «Сучасні проблеми розвитку права та 
економіки в інноваційному суспільстві» (м. Харків, 26 лютого 2019 р.); 
«Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в 
сучасних умовах» (м. Харків, 17 травня 2019 р.). 

Публікації. За темою дисертації автором підготовлено 10 наукових 
публікацій, серед яких – 5 статей у наукових виданнях, що визнані як фахові в 
галузі юриспруденції, та 5 тез наукових доповідей на конференціях. 

Структура дисертації визначається її метою, завданнями й предметом 
дослідження та складається зі вступу, трьох розділів, що містять сім 
підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків до дисертації та списку 
використаних джерел. Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 
212 сторінок, з них основного тексту – 195 сторінок. Перелік використаних 
джерел налічує 197 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, розкрито зв’язок 

дослідження з науковими програмами, визначено мету, завдання, об’єкт і 
предмет дисертації та її методологічну основу, надано інформацію про 
апробацію та практичне значення отриманих результатів, сформульовано 
положення стосовно наукової новизни, які виносяться на публічний захист і 
відображають особистий внесок дисертанта в розроблення способів вирішення 
досліджуваної проблеми. 

Розділ 1 «Правова природа місцевих бюджетів» складається з двох 
підрозділів та присвячений дослідженню загальної природи категорії 
«бюджет», розкриттю змісту цього поняття як правової категорії, зіставленню 
понять «бюджетна система» та «бюджетний устрій», наведенню структури 
бюджетної системи України та визначенню місця ланки місцевих бюджетів у 
ній, а також розкриттю особливостей різних видів місцевих бюджетів. 

У підрозділі 1.1 «Бюджет як правова категорія» проведено аналіз категорії 
«бюджет» у правовому розумінні та здійснено її відокремлення від 
економічного й загальносуспільного аспектів. Зазначено, що з позиції 
економічної сутності бюджет є централізованим фондом грошових коштів 
публічного утворення, через внутрішню структуру якого відбувається 
односпрямований рух належних такому утворенню фінансових ресурсів. Своєю 
чергою в загальносуспільному значенні категорія бюджету відображає реальні 
суспільні відносини, що складаються під час перерозподілу частки 
національного доходу шляхом формування, розподілу й використання 
централізованих фондів грошових коштів публічних утворень. Підкреслюється, 
що такі відносини мають владно-майновий характер, що є закономірним, адже 
бюджетні відносини є частиною публічних відносин, зокрема фінансових. 

Констатовано, що до затвердження бюджету представницькими органами 
його у правовому сенсі немає, а складений виконавчими органами план доходів 
і видатків визнається тільки проектом такого бюджету. Лише з прийняттям 
бюджету представницькими органами публічної влади можна говорити про 
розуміння бюджету у правовому сенсі. Водночас завдяки правовій формі та 
бюджетно-правовому регулюванню відбувається утворення єдності правового, 
економічного й суспільного аспектів бюджету. 

Підрозділ 1.2 «Місцеві бюджети як елемент бюджетної системи» 
присвячено вивченню такого явища, як бюджетна система, а також 
представленню структури бюджетної системи України та визначенню місця 
місцевих бюджетів у ній. Стверджується, що є різні підходи до розуміння 
бюджетної системи, і якщо їх упорядкувати, то виділяють широкий та вузький 
підходи. За широким підходом до поняття бюджетної системи включаються 
бюджетний устрій і процес, доходи й видатки бюджетів, форми, порядок та 
методи їх залучення й витрачання, організація та функції фінансового апарату 
тощо; фактично його зміст охоплює більшу частину предмета бюджетного 
права. Своєю чергою вузьке розуміння поняття «бюджетна система» охоплює 
взаємопов’язану сукупність бюджетів держави та її адміністративно-
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територіальних одиниць, що заснована на економічних відносинах і 
врегульована бюджетно-правовими нормами. 

Проведено розмежування категорій «бюджетна система» та «бюджетний 
устрій». Бюджетна система як взаємопов’язана сукупність бюджетів країни 
виражає матеріальний і статичний складники бюджетних правовідносин, тоді 
як бюджетний устрій як організація бюджетної системи країни зосереджує в 
собі відповідні процесуальні й динамічні аспекти. 

Підкреслюється, що бюджетна система України законодавчо закріплена як 
дворівнева та передбачає наявність ланки Державного бюджету України і 
місцевих бюджетів. При цьому аргументовано, що дворівнева будова 
бюджетної системи України зумовлюється низкою чинників, зокрема: 
а) системою економічних відносин; б) формою державного устрою; 
в) адміністративно-територіальним поділом держави. 

Розділ 2 «Правове регулювання доходів місцевих бюджетів» складається 
з трьох підрозділів, які присвячені детальному вивченню поняття «доходи 
місцевих бюджетів» як правової категорії, визначенню підстав поділу та 
проведенню класифікації доходів місцевих бюджетів, аналізу змісту й 
структури бюджетної класифікації, а також характеристиці її правового 
значення в розрізі доходів місцевих бюджетів. 

У підрозділі 2.1 «Доходи місцевих бюджетів як правова категорія» 
розглянуто правовий аспект явища доходів місцевих бюджетів та проведено 
його відмежування від суміжних понять. Зазначено, що категорія «доходи 
місцевих бюджетів» є частиною більш загального поняття «доходи бюджету» 
(«бюджетні доходи»). При цьому доходи бюджету є різновидом публічних 
доходів (поділ публічних доходів за критерієм фонду – отримувача грошових 
коштів). Наголошено на тому, що публічними доходами є кошти, які 
акумулюються в централізованих і децентралізованих публічних грошових 
фондах держави та її територіальних громад на підставах і в порядку, що 
визначені нормами права, з метою подальшого розподілу й витрачання цих 
коштів на загальновизнані потреби суспільства та задоволення публічного 
інтересу. 

Встановлено, що категорії «доходи бюджету» та «дохідна частина 
бюджету» мають різний зміст і функціональне навантаження. При цьому 
категорія «грошові кошти бюджету (бюджетні грошові кошти)» є родовою та 
найбільшою за обсягом із-поміж наведених. Як синонім до неї може 
застосовуватися поняття «грошові ресурси бюджету», яке, як і термін «грошові 
кошти бюджету», вказує на всі грошові кошти будь-якої природи й 
призначення, які наявні в бюджетному фонді. При цьому весь обсяг грошових 
коштів бюджету поділено на дві частини: надходження бюджету та витрати 
бюджету. Як підставу цього розподілу визначено напрям руху бюджетних 
грошових коштів (до бюджетного фонду або з бюджетного фонду) та конкретну 
стадію бюджетної діяльності (формування, розподіл чи використання 
бюджету). 

Підкреслено, що порівняно з Державним бюджетом України до груп 
надходжень місцевих бюджетів не зараховуються кошти від приватизації 
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державного майна, адже такі кошти надходять прямо до центрального бюджету 
держави. Окремо роз’яснено, що бюджетні кошти, які отримані у правовому 
режимі доходів бюджету, можуть бути акумульовані як у загальному фонді, так 
і в спеціальному фонді місцевого бюджету. Такий розподіл грошових коштів 
бюджету за відповідними частинами бюджетного грошового фонду 
встановлюється на законодавчому рівні нормами Бюджетного кодексу України, 
а також рішеннями місцевих представницьких органів про місцеві бюджети. 

Підрозділ 2.2 «Бюджетна класифікація: зміст, склад, правове значення» 
присвячено характеристиці змісту та виявленню внутрішньої структури 
бюджетної класифікації, а також у ньому розкрито правове значення бюджетної 
класифікації в розрізі доходів місцевих бюджетів. Пояснюється, що в Україні 
офіційним розподілом доходів вітчизняних бюджетів усіх рівнів є той, що 
встановлений у затвердженій Міністерством фінансів України бюджетній 
класифікації, яка є обов’язковою для застосування всіма учасниками 
бюджетного процесу в межах їхніх бюджетних повноважень. Своєю чергою 
класифікація доходів бюджету є першою із чотирьох груп бюджетної 
класифікації та складається з таких розділів: 1) податкові надходження; 
2) неподаткові надходження; 3) доходи від операцій із капіталом; 4) офіційні 
трансферти. 

Зазначено, що найважливішими доходами бюджетів є їхні податкові та 
неподаткові надходження. Підкреслено, що розділ неподаткових надходжень 
сформовано з декількох правових режимів: у ньому перебувають як обов’язкові 
платежі із числа тих, що є неподатковими, так і платежі договірного характеру, 
а також суто добровільно перераховані до бюджету кошти. Також зауважено, 
що доходи від операцій із капіталом не можуть бути надійним джерелом 
забезпечення бюджетів та, порівняно з податковими й неподатковими 
надходженнями, повинні залишатися другорядними. 

Детально проаналізовано структуру офіційних трансфертів як розділу 
класифікації доходів бюджету, що складається з трансфертів від органів 
державного управління та трансфертів від урядів зарубіжних країн і 
міжнародних організацій. Визначено, що трансферти від органів державного 
управління – це класичні міжбюджетні трансферти, що є внутрішнім, 
вторинним перерозподілом бюджетних грошових коштів усередині бюджетної 
системи країни. При цьому підкреслюється, що з метою ефективного 
впровадження децентралізації в Україні необхідне поступове зменшення 
питомої ваги міжбюджетних трансфертів усіх видів у загальному обсязі доходів 
місцевих бюджетів. Водночас головними джерелами наповнення дохідних 
частин останніх повинні стати їхні власні та закріплені податкові й неподаткові 
надходження, що в середньо- й довгостроковій перспективі забезпечить міцну 
основу для сталого розвитку територіальних громад. 

У підрозділі 2.3 «Підстави та правові наслідки класифікації доходів 
місцевих бюджетів» проведено класифікацію доходів місцевих бюджетів за 
різними підставами та визначено правові наслідки цього. Зазначено, що 
можливість провести розподіл та класифікувати доходи місцевих бюджетів на 
їх види виникає лише на певному історичному етапі розвитку публічної 
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фінансової діяльності. Для цього необхідні принаймні дві обставини: по-перше, 
публічні доходи мають набути свого відносно сталого й розгалуженого 
характеру, а по-друге, у територіальних публічних утвореннях повинні 
виникнути місцеві бюджети. 

Розглянуто такі підстави класифікації бюджетних доходів, як джерело 
походження та спосіб формування доходу, метод вилучення бюджетних коштів, 
соціально-економічний характер доходів, а також правовий режим доходів. 
Підкреслено, що правовий режим за своєю природою є дуже зручним критерієм 
для побудови класифікації доходів місцевих бюджетів, що базуються на їхніх 
юридичних ознаках і властивостях, узятих у комплексі. У результаті 
застосування критерію правового режиму в сукупності доходів місцевих 
бюджетів виділено низку їх груп, зокрема: 1) податки; 2) інші обов’язкові 
платежі, передбачені податковою системою; 3) обов’язкові платежі із числа 
тих, що є неподатковими; 4) платежі договірного характеру; 5) добровільно 
перераховані до бюджету кошти; 6) трансферти з інших бюджетів. Зауважено, 
що кожен із виділених за ознакою правового режиму різновидів платежів до 
місцевих бюджетів має яскраво виражені особливості в його встановленні, 
визначенні підстав сплати, порядку справляння та ступеня підкріплення 
засобами державного примусу. Ці обставини дають змогу визначати коло 
необхідних і достатніх юридичних засобів для забезпечення реального 
надходження того чи іншого платежу до місцевого бюджету. 

Розділ 3 «Виконання місцевих бюджетів як окрема стадія бюджетного 
процесу» складається з двох підрозділів, які присвячені аналізу природи, змісту 
та структури бюджетного процесу, виявленню сутності й значення стадії 
виконання вітчизняних місцевих бюджетів, а також систематизації 
повноважень учасників бюджетного процесу під час виконання місцевих 
бюджетів України за доходами. 

У підрозділі 3.1 «Правові засади виконання бюджету» охарактеризовано 
стадію виконання бюджету та визначено її місце й значення в інституті 
бюджетного процесу. Стверджується, що бюджетний процес варто розглядати 
як сукупність дій уповноважених органів держави та місцевого самоврядування 
стосовно складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, а також 
складання, розгляду й затвердження звітів про їх виконання, що здійснюються 
на підставі норм бюджетного права. Доведено, що внутрішня структура 
бюджетного процесу найбільш повно виражається в єдності таких його стадій: 
а) складання проекту бюджету; б) розгляду проекту бюджету; в) затвердження 
бюджету; г) виконання бюджету та звітування (складання, розгляд і 
затвердження звіту) про виконання бюджету (цей етап в Україні набув 
оптимізованого чотирьохстадійного вигляду, зумовленого об’єднанням стадій 
розгляду та затвердження бюджетів у єдину другу стадію бюджетного 
процесу). 

Наголошується на тому, що виконання бюджету варто визнати основним 
етапом бюджетної діяльності, оскільки під час виконання бюджет фізично 
створюється як реально існуючий фонд грошових коштів, тим самим публічні 
суб’єкти отримують змогу використовувати всі корисні його властивості. 
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Зазначено, що на жодній іншій стадії бюджетного процесу, крім стадії 
виконання бюджету, сукупний національний продукт уже не зможе бути 
розподілений або перерозподілений. При цьому увага акцентується на тому, що 
належне виконання бюджету пов’язується не лише з реалізацією дохідної 
(зібрати заплановані доходи) і видаткової (профінансувати заплановані 
видатки) частин бюджету, а й із розумінням цієї реалізації як такої, що має 
відбуватися в точно запланованих кількісних обсягах і в чітко вказаних 
строкових межах (виконання бюджету має бути повним та своєчасним). 

Підрозділ 3.2 «Повноваження учасників бюджетного процесу під час 
виконання місцевих бюджетів за доходами» присвячено дослідженню 
повноважень учасників бюджетного процесу під час виконання місцевих 
бюджетів України за доходами та проведенню систематизації таких 
повноважень. З’ясовано, що в Україні на бюджетні повноваження учасників 
бюджетного процесу впливає традиційний принцип розподілу бюджетних 
повноважень відповідно до стадій бюджетного процесу. Обґрунтовано, що на 
стадії виконання бюджетів відповідні повноваження зосереджені на боці 
виконавчих органів публічної влади. При цьому система місцевих виконавчих 
органів, які є основними учасниками бюджетного процесу на стадії виконання 
місцевих бюджетів, складається із суто виконавчих органів, а також фінансових 
і казначейських органів. 

Обґрунтовано, що під час виконання місцевих бюджетів до бюджетно-
процесуальної компетенції суто виконавчих органів влади на місцях та 
виконавчих органів місцевого самоврядування віднесено забезпечення 
виконання місцевих бюджетів. При цьому до змісту поняття «забезпечення 
виконання бюджету» як бюджетно-процесуальної компетенції цих органів 
влади під час виконання місцевих бюджетів входять такі елементи: 
1) реалізація дохідних і видаткових показників розпису бюджету – 
безпосередньо виконання місцевого бюджету; 2) розроблення проектів 
нормативно-правових актів про внесення змін до розпису бюджету під час 
поточного виконання місцевого бюджету; 3) здійснення постійного 
бюджетного контролю під час виконання місцевого бюджету та періодичного 
звітування стосовно його виконання представницьким органам; 4) розроблення 
проектів нормативно-правових актів про делегування окремих бюджетних 
повноважень виконавчої влади на стадії виконання місцевих бюджетів на 
користь органів місцевого самоврядування. 

Зазначено, що бюджетно-процесуальна компетенція місцевих фінансових 
органів на стадії виконання місцевих бюджетів складається з таких 
повноважень: а) здійснення загальної організації виконання місцевого 
бюджету; б) здійснення управління виконанням місцевого бюджету; 
в) здійснення координації діяльності інших учасників бюджетного процесу під 
час виконання місцевого бюджету. Підкреслено, що основними формами 
реалізації повноважень місцевих фінансових органів під час виконання 
місцевих бюджетів за доходами варто визнати такі: 1) затвердження 
відповідних підзаконних нормативно-правових актів – щодо здійснення 
загальної організації виконання місцевих бюджетів; 2) складання розпису 
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місцевого бюджету, передбачення поточних змін до такого розпису – щодо 
здійснення управління виконанням місцевими бюджетами; 3) взаємодію з 
податковими, казначейськими та виконавчими органами з приводу формування, 
розподілу й використання місцевого бюджету – щодо координації дій інших 
учасників бюджетного процесу під час виконання місцевих бюджетів. 

Зазначено, що казначейські органи під час виконання місцевих бюджетів за 
доходами реалізують обсяг бюджетно-процесуальних повноважень із касового 
виконання місцевих бюджетів у формі їх казначейського обслуговування. Таке 
обслуговування здійснюється через Систему електронних платежів 
Національного банку України та рахунки, відкриті в казначейських органах у 
розрізі місцевих бюджетів і кодів класифікації доходів бюджету. Наголошено 
на тому, що цим забезпечується безпосередній рух бюджетних грошових 
коштів, відбувається їх зарахування та фактичний облік як доходів місцевих 
бюджетів, що наявні в бюджетній системі України. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено комплексне теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення наукового завдання, що полягає в з’ясуванні природи 
й наведенні змісту категорії «бюджет», зіставленні понять «бюджетна система» 
та «бюджетний устрій», визначенні місця ланки місцевих бюджетів у структурі 
бюджетної системи України, аналізі поняття «доходи місцевих бюджетів», 
представленні класифікації доходів місцевих бюджетів, визначенні змісту й 
структури бюджетної класифікації та бюджетного процесу, виявленні значення 
стадії виконання місцевих бюджетів в Україні, систематизації повноважень 
учасників бюджетного процесу під час виконання місцевих бюджетів України 
за доходами, а також розробленні наукових рекомендацій для подальшого 
вдосконалення правового регулювання виконання місцевих бюджетів України 
за доходами. У результаті проведеного дослідження сформовано низку 
наукових і практичних висновків, зокрема: 

1. Встановлено, що зміст поняття бюджету розкривається через його 
характеристику у правовому, економічному та загальносуспільному аспектах. 
Правове значення бюджету передбачає, що бюджет – це затверджений на 
певний період план доходів і видатків територіального утворення, який після 
його затвердження представницькими органами стає обов’язковим до 
виконання зобов’язаними суб’єктами бюджетних правовідносин. До моменту 
затвердження бюджету представницькими органами його у правовому сенсі 
немає, а складений виконавчими органами план доходів і видатків визнається 
лише проектом такого бюджету. У загальносуспільному значенні бюджет 
відображає реально існуючі суспільні відносини, що складаються під час 
перерозподілу частки національного доходу шляхом формування, розподілу й 
використання централізованого фонду грошових коштів публічного утворення. 
Разом з упорядкуванням та охороною суспільних відносин правовими нормами 
відбувається їх трансформація до сфери відповідних правовідносин, чим 
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забезпечується єдність правового, економічного й суспільного аспектів 
бюджету. 

2. Запропоновано визначати місцеві бюджети як фінансовий план 
утворення, розподілу та використання (у розрізі бюджетної класифікації) 
централізованого фонду грошових коштів територіальних громад або їх 
об’єднань на місцевому рівні, які набувають правової обов’язковості шляхом їх 
затвердження відповідними місцевими представницькими органами влади та 
слугують меті фінансового забезпечення повноважень місцевих органів влади й 
органів місцевого самоврядування, особистих потреб населення, що утворює 
територіальні громади, а також спільних потреб територіальних громад. 

3. Підкреслено, що децентралізація є однією з основних умов незалежної 
та ефективної діяльності органів місцевої влади, оскільки за своєю суттю це 
реструктуризація або реорганізація влади, у результаті якої виникає система 
спільної відповідальності установ на всіх рівнях управління (центральному, 
регіональному, місцевому) відповідно до принципу субсидіарності, що 
збільшує якість та ефективність системи управління, можливість участі народу 
в прийнятті економічних, соціальних і політичних рішень, а також забезпечує 
прозорість та оперативність втілення цих рішень у життя. Такий підхід 
забезпечує дотримання вектору правового регулювання фінансової основи 
місцевого самоврядування, підґрунтям якого є самостійність і самодостатність, 
коли абсолютна більшість повноважень у сфері місцевих фінансів належить 
місцевим представницьким органам, а дохідних джерел місцевих бюджетів 
досить для повного фінансування запланованих видатків та реалізації суспільно 
важливих інтересів місцевого населення. У такій ситуації в аспекті правового 
регулювання місцевих бюджетів створюється феномен практичного об’єднання 
довкола єдиного публічного інтересу різногалузевого законодавства, як 
безпосередньо фінансового (зокрема, бюджетного), так і адміністративного та 
конституційного. Завдяки потребі в належному фінансовому забезпеченні 
територіальних громад та пов’язаному із цим розвитку інституту місцевих 
бюджетів відбувається природна самоорганізація більшості публічних галузей 
права й законодавства, оптимальне виваження участі кожної з них у правовому 
забезпеченні (регулюванні, охороні та гарантуванні) загальновизнаних 
інтересів місцевого населення. 

4. Наголошено на тому, що ознакою самостійності місцевих бюджетів 
має стати їх як нормативно-правове визнання такими, так і фактична 
самодостатність. Остання повинна розглядатися як спроможність повноцінно 
профінансувати заплановані видатки місцевих бюджетів за рахунок саме 
власних дохідних джерел, а не дотаційних чи субвенційних коштів Державного 
бюджету України. 

5. Бюджетну систему України розглянуто в широкому й вузькому 
розумінні. За широкого підходу до визначення поняття «бюджетна система» 
остання охоплює всі бюджетно-правові інститути (бюджетний устрій і процес, 
доходи й видатки бюджетів, форми, порядок та методи їх залучення й 
витрачання тощо), тому фактично її зміст охоплює більшу частину предмета 
бюджетного права. У вузькому розумінні бюджетна система є 
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взаємопов’язаною сукупністю бюджетів держави та її адміністративно-
територіальних одиниць, що заснована на економічних відносинах і 
врегульована бюджетно-правовими нормами. 

6. Обґрунтовано, що під час збалансованого функціонування бюджетної 
системи більшість доходів із джерелом їх походження на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці повинні залишатися у власності 
відповідних територіальних громад, забезпечуючи потреби своїх мешканців та 
підвищуючи загальну зацікавленість як уповноважених, так і зобов’язаних 
учасників фінансових відносин в участі у фінансовій діяльності на містах. Тим 
самим встановлено безпосередній діалектичний зв’язок між налагодженням 
публічно-правового регулювання місцевих бюджетів і місцевих фінансів та 
якістю фінансового забезпечення індивідуальних і спільних потреб громадян, 
об’єднаних проживанням у межах окремих адміністративно-територіальних 
одиниць нашої держави. 

7. Встановлено, що місцевими бюджетами в Україні є бюджет 
Автономної Республіки Крим, обласні бюджети, районні бюджети та бюджети 
місцевого самоврядування. Перші три види місцевих бюджетів можуть бути 
об’єднані в ті, що утворюються та використовуються для задоволення спільних 
інтересів мешканців декількох первинних адміністративно-територіальних 
одиниць. Особливістю республіканського, обласних і районних бюджетів є 
паритетний поділ бюджетно-процесуальних повноважень між органами 
державної влади на місцях та представницькими органами місцевого 
самоврядування. За розроблення й виконання цих бюджетів відповідають 
виконавчі органи влади (місцеві державні адміністрації, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим), а за їх прийняття та затвердження звітів про 
виконання – представницькі органи місцевого самоврядування (обласні й 
районні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим). 

8. Встановлено, що доходами місцевих бюджетів є грошові кошти 
місцевих бюджетів, які є їхніми безповоротними надходженнями, визначаються 
бюджетним законодавством України та підлягають наступному розподілу й 
витрачанню на завдання та заходи, які зумовлені необхідністю фінансового 
забезпечення індивідуальних потреб населення, що утворює територіальні 
громади (на рівні бюджетів місцевого самоврядування), спільних потреб 
територіальних громад (на рівні районних та обласних бюджетів), а також 
існуючих (власних і делегованих) повноважень місцевих органів влади та 
органів місцевого самоврядування. Доцільно передбачити таку дефініцію 
категорії «доходи місцевих бюджетів» у переліку основних термінів, що 
визначаються в ст. 2 Бюджетного кодексу України, з одночасним 
запровадженням визначення такої суміжної категорії, як «доходи Державного 
бюджету України». 

9. Доведено, що категорії «доходи бюджету» та «дохідна частина 
бюджету» мають різний зміст і функціональне навантаження. Дохідна частина 
бюджету – це затверджені представницьким органом, проте лише очікувані 
надходження до бюджету; натомість доходи бюджету – це безповоротні 
бюджетні надходження, які вже реально зараховані до дохідної частини 
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бюджету та можуть бути використані відповідно до бюджетних призначень 
поточного бюджетного розпису. Тому запропоновано внести зміни до ст. 13 
Бюджетного кодексу України, яка визначає складові частини всіх бюджетів 
вітчизняної бюджетної системи, а випадки використання категорій «доходи 
бюджету» («видатки бюджету») варто змінити на поняття «дохідна частина 
бюджету» («видаткова частина бюджету») у відповідних відмінках. Завдяки 
цьому на законодавчому рівні форма бюджету як правової категорії 
(затвердженого фінансового плану) буде чітко відмежована від змісту бюджету 
як матеріальної категорії (бюджетних грошових коштів та їх відповідного 
видового розподілу на доходи, видатки тощо). 

10. Запропоновано для побудови класифікації доходів місцевих бюджетів 
використовувати таку підставу, як категорія правового режиму доходів, що 
базується на їхніх юридичних ознаках, узятих у комплексі. У разі застосування 
цього критерію правового режиму в сукупності доходів місцевих бюджетів 
виділяються такі їх групи: 1) податки; 2) інші обов’язкові платежі, передбачені 
податковою системою; 3) обов’язкові платежі із числа тих, що є 
неподатковими; 4) платежі договірного характеру; 5) добровільно перераховані 
до бюджету кошти; 6) трансферти з інших бюджетів. 

11. Наголошено на тому, що структуру офіційних трансфертів як розділу 
класифікації доходів бюджету становлять дві основні підгрупи: трансферти від 
органів державного управління та трансферти від урядів зарубіжних країн і 
міжнародних організацій. Основою такого поділу є наявність двох різних 
правових режимів відповідних доходів. 

12. З’ясовано, що відповідно до принципу розподілу бюджетних 
повноважень за стадіями бюджетного процесу виконання бюджетів місцевого 
рівня бюджетної системи України покладається на систему виконавчих органів 
влади на місцях та виконавчих органів місцевого самоврядування. Така система 
місцевих виконавчих органів, які є основними учасниками бюджетного процесу 
на стадії виконання місцевих бюджетів, складається з виключно виконавчих 
органів (зокрема, місцевих державних адміністрацій), фінансових органів та 
казначейських органів. 

13. У контексті подальшої децентралізації аргументовано необхідність 
закріплення в чинному бюджетному законодавстві України положення щодо 
посилення відповідальності органів Державної казначейської служби України 
як суб’єкта казначейського обслуговування бюджетних коштів за перевищення 
службових повноважень у бюджетних відносинах з органами місцевого 
самоврядування. Запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 123 Бюджетного 
кодексу України, доповнивши її пунктом 6, та викласти в такій редакції: 

«1. Органи Казначейства України несуть відповідальність за: 
1) невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 

звітності про виконання бюджетів; 
2) несвоєчасність подання звітності про виконання бюджетів; 
3) здійснення витрат із перевищенням показників, затверджених розписом 

бюджету; 
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4) порушення в процесі контролю за бюджетними повноваженнями під час 
зарахування надходжень бюджету та здійснення платежів за бюджетними 
зобов’язаннями розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетних 
асигнувань; 

5) недотримання порядку казначейського обслуговування державного й 
місцевих бюджетів. 

6) невиконання доручень розпорядника коштів місцевих бюджетів у термін 
більше трьох днів за наявності коштів на їхніх рахунках». 
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АНОТАЦІЇ 

 
Чинчин О.В. Фінансово-правове регулювання виконання місцевих 

бюджетів за доходами в Україні. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання виконання 
місцевих бюджетів України за доходами. З’ясовано природу категорії 
«бюджет», наведено зміст поняття «місцевий бюджет». Проведено 
співвідношення понять «бюджетна система» та «бюджетний устрій», окреслено 
структуру бюджетної системи України, визначено місце ланки місцевих 
бюджетів у ній, наведено особливості різних видів місцевих бюджетів. 

Розглянуто поняття «доходи місцевих бюджетів» як правової категорії, 
проведено класифікацію доходів місцевих бюджетів за різними підставами, 
визначено їх правові наслідки. Проаналізовано зміст і структуру бюджетної 
класифікації, сформовано її правове значення в розрізі доходів місцевих 
бюджетів. Визначено природу бюджетного процесу, окреслено його зміст і 
структуру. Виявлено сутність та значення стадії виконання місцевих бюджетів 
України, систематизовано повноваження учасників бюджетного процесу під 
час виконання місцевих бюджетів України за доходами, сформовано пропозиції 
й рекомендації для подальшого вдосконалення правового регулювання 
виконання місцевих бюджетів України за доходами. 

Ключові слова: бюджет, бюджетна класифікація, бюджетна система, 
бюджетний процес, виконання місцевих бюджетів за доходами, доходи 
місцевих бюджетів, місцеві бюджети. 

 
Чинчин Е.В. Финансово-правовое регулирование исполнения местных 

бюджетов по доходам в Украине. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию правового регулирования 
исполнения местных бюджетов Украины по доходам. Выяснена природа 
категории «бюджет», очерчено содержание понятия «местный бюджет». 
Сопоставлены понятия «бюджетная система» и «бюджетное устройство». 
Указано, что бюджетная система как взаимосвязанная совокупность бюджетов 
страны выражает материальную и статическую составляющие бюджетных 
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правоотношений, тогда как бюджетное устройство как организация бюджетной 
системы страны сосредоточивает в себе соответствующие процессуальные и 
динамические аспекты. 

Обозначена структура бюджетной системы Украины, которая 
законодательно закреплена как двухуровневая, что предполагает наличие 
отдельных звеньев – Государственного бюджета Украины и местных 
бюджетов. Подчеркнуто, что двухуровневое строение бюджетной системы 
Украины обусловлено такими факторами, как система экономических 
отношений, форма государственного устройства, административно-
территориальное деление государства. 

Указано, что местными бюджетами в Украине являются бюджет 
Автономной Республики Крым, областные бюджеты, районные бюджеты и 
бюджеты местного самоуправления. Приведены особенности различных видов 
местных бюджетов. Отмечено, что первые три вида местных бюджетов могут 
быть объединены в такие, которые образуются и используются для 
удовлетворения общих интересов жителей нескольких первичных 
административно-территориальных единиц. При этом детализировано, что 
бюджеты местного самоуправления как четвертый вид местных бюджетов в 
Украине дополнительно включают такие виды: а) бюджеты территориальных 
громад сел или их объединений; б) бюджеты территориальных громад сел; 
в) бюджеты территориальных громад городов; г) бюджеты территориальных 
громад районов в городах. Такие местные бюджеты формируются для 
удовлетворения интересов жителей отдельных территориальных громад. 

Рассмотрено понятие «доходы местных бюджетов». Определено, что 
доходами местных бюджетов являются денежные средства местных бюджетов, 
которые являются их необратимыми поступлениями. Такие денежные средства 
закреплены бюджетным законодательством Украины и подлежат 
последующему распределению и расходованию на цели и задачи, 
обусловленные необходимостью финансового обеспечения индивидуальных 
потребностей населения территориальных громад (на уровне бюджетов 
местного самоуправления), общих потребностей территориальных громад (на 
уровне районных и областных бюджетов), а также существующих полномочий 
(собственных и делегированных) местных органов власти и органов местного 
самоуправления. 

Проанализировано содержание и структура бюджетной классификации, 
определено ее правовое значение в разрезе доходов местных бюджетов. 
Проведена классификация доходов местных бюджетов по таким основаниям, 
как источник происхождения и способ формирования дохода, метод изъятия 
бюджетных средств, социально-экономический характер доходов, правовой 
режим доходов. Подчеркнуто, что правовой режим по своей природе является 
очень удобным критерием для построения классификации доходов местных 
бюджетов, основанных на их юридических признаках и свойствах, взятых в 
комплексе. С применением критерия правового режима в совокупности 
доходов местных бюджетов выделены такие их группы: 1) налоги; 2) другие 
обязательные платежи, предусмотренные налоговой системой; 3) обязательные 

 



 18 

неналоговые платежи; 4) платежи договорного характера; 5) добровольно 
перечисленные в бюджет средства; 6) трансферты из других бюджетов. 

Определена природа бюджетного процесса, приведено его содержание и 
структура, выявлена сущность и значение стадии исполнения местных 
бюджетов Украины. Отмечено, что исполнение бюджета является основным 
этапом бюджетной деятельности, при которой бюджет физически создается как 
реально существующий основной фонд денежных средств публичного 
территориального образования. Систематизированы полномочия участников 
бюджетного процесса при выполнении местных бюджетов Украины по 
доходам исходя из их распределения на сугубо исполнительные органы, 
финансовые органы и казначейские органы. Сформированы предложения и 
рекомендации для дальнейшего усовершенствования правового регулирования 
исполнения местных бюджетов Украины по доходам. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная классификация, бюджетная 
система, бюджетный процесс, выполнение местных бюджетов по доходам, 
доходы местных бюджетов, местные бюджеты. 
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