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Разом зі здобуттям незалежності перед Україною
постало важливе завдання — створення власної фінан,
сової і бюджетної систем, а в даний час — їх подальше
вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає пе,
реосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бю,
джетів зокрема, визначення їх місця і ролі в економічній
системі держави, теоретичного обгрунтування процесів
формування доходної бази і напрямів витрачання бю,
джетних коштів, сутності місцевого оподаткування і
його ролі в доходах місцевих бюджетів, створення
ефективної системи міжбюджетних відносин.

У розвиток теорії бюджетних відносин зробили ве,
ликий внесок багато українських науковців. Зокрема,
наприкінці XIX — на початку XX ст. це питання розгля,
дали у своїх працях М. Туган,Барановський, І. Янжул,
М. Яснопольський, М. Бунге, М. Олексієнко, І. Мирні,
ков, X. Лебедь,Юрчик.

Серед сучасних науковців, які досліджують бюджет,
ну проблематику, варто відзначити С. Буковинського,
О. Кириленко, В. Кравченка, С. Слухая, І. Лютого, І. Лу,
ніну, В. Тропіну, К. Павлюк, А. Єпіфанова, І. Лукінова,
Ц. Огонь, Д. Полозенка, С. Юрія та ін.

Метою статті є виявлення сутності, закономірнос,
тей становлення і розвитку державного бюджету та бю,
джетної системи України, її ролі в економічній системі
держави в умовах ринкової економіки.

До Державного бюджету теорія фінансів ставить го,
ловну вимогу: бюджет має бути публічним, тобто має
бути складений так, щоб кожен член суспільства міг ро,
зуміти його мову і його цифри, за якими завжди прихо,
ваються суспільні відносини. Франческо Нітті публічні,
стю бюджету називав гласність і правдивість, що у бюд,
жеті мають бути вказані усі прибутки і усі витрати без
усіляких даремних приховувань, або таємничих визна,
чень.

Професори О. Василик та В. Федосов відзначають,
що Державний бюджет України — централізований
фонд фінансових ресурсів держави, який використо,
вується для виконання покладених на неї функцій, пе,

УДК 35.072.8

І. В. Сагайдак,
аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ І
МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Досліджено передумови появи бюджетної системи в Україні, проаналізовано підходи до виз�

начення її сутності. Проаналізовано основні тенденції розвитку Державного бюджету України,

його роль і завдання.

The emergence preconditions of budget system in Ukraine and approaches of defining its essence

were analyzed. The research of main trends, role and tasks were carried out.

редбачених Конституцією України. "Державний бюджет
виражає фінансові відносини, пов'язані з ціноутворен,
ням та використанням фонду грошових ресурсів дер,
жави.

Багато дослідників вкладають у поняття "бюджет"
правовий зміст. Французький фінансист Р. Стурм виз,
начав, що "державний бюджет є актом, що містить по,
переднє схвалення державних прибутків і витрат". Виз,
начення бюджету, за Ф. Нітті, містить дві ознаки, влас,
тиві бюджету, зокрема момент його обсягу (розпис при,
бутків і витрат) і момент юридичної дії (акт, що містить
попереднє схвалення державних прибутків і витрат).

Таким чином, виходячи з суті бюджету, бюджет ви,
конує наступні завдання:

— по,перше, це перерозподіл частини валового
внутрішнього продукту (ВВП) за допомогою утворення
прибуткової частини бюджету і одночасно її викорис,
тання для поточних або капітальних витрат;

— по,друге, це регулювання і стимулювання еконо,
міки з боку держави за допомогою визначення основ,
них напрямів потоків фінансових коштів в різні галузі
економіки;

— по,третє, це фінансове забезпечення з бюджету
реалізації повноважень органів влади у соціальні сфе,
ри.

Усі ці завдання призводять до необхідності побу,
дови ефективної бюджетної системи в умовах нової
економічної і політичної системи, що проходять період
трансформації.

Бюджетна система — це регульована сукупність
бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, само,
стійних у бюджетному відношенні і заснованих на прин,
ципах побудови бюджетної самостійності та державно,
му устрої і економічних відносинах.

Кожен бюджет забезпечує фінансування заходів
відповідного рівня і в той же час бюджет вищого рівня
виступає своєрідним гарантом фінансування мінімуму
необхідних витрат бюджетів територій, що входять до
бюджету вищого рівня. Якщо місцевий бюджет не за,
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безпечує фінансування такого мінімуму, то кошти по,
винні виділятися з бюджету вищого рівня. Іншими сло,
вами, бюджети усіх рівнів взаємопов'язані і взаємозу,
мовлені.

Державний бюджет впливає на усі ланки фінансо,
вої системи, фінансуючи різні рівні влади, спеціальні
урядові фонди, інвестиційно,інноваційний розвиток,
забезпечення суспільних благ. В умовах переходу до
ринкових відносин державний бюджет зберігає свою
провідну роль, змінюються лише методи його впливу на
підприємницьку активність і режиму витрачання бю,
джетних коштів. Здійснюється перехід з бюджетного
фінансування і дотацій, на економічні методи впливу на
виробництво, перехід до фінансового регулювання еко,
номіки.

Однією з найбільш серйозних проблем бюджетної
системи України була і залишається проблема розроб,
ки ефективних механізмів бюджетної діяльності, що
дозволяють досягти високої результативності неврегу,
льованих проблем міжбюджетних відносин. Ця пробле,
ма серйозно ускладнює процес децентралізації бюджет,
ної системи, який продиктований вимогами новітньої
економічної світової системи.

Значну роль у розвитку бюджетної системи УРСР
відіграла податкова реформа 1930—1932 рр. Вона за,
клала основи податкової системи, головні елементи якої
існують і нині. В ході реформи була усунена багато,
кратність обкладення платників податків, укріплено
фінансовий контроль за господарською діяльністю
підприємств. Близько 60 податків і зборів було об'єдна,
но в основні платежі, такі як податок з обороту, відра,
хування від прибутку державних підприємств і прибут,
ковий податок для кооперативних підприємств.

Головним нововведенням податкової реформи мож,
на вважати те, що до територіальних бюджетів стала пе,
редаватися частина державних податків, таких як пода,
ток з обороту та ін., їх передача здійснювалася у виг,
ляді процентних відрахувань від державних податків, які
тепер стали закріпленими джерелами, що збалансува,
ло регіональні бюджети.

Варто відмітити, що самостійність місцевих бю,
джетів була відсутня як в довоєнні, так і у післявоєнні
роки, центральні органи влади повністю диктували їм
свої рішення, і прибутки місцевих бюджетів формува,
лися в основному за рахунок відрахувань від загально,
державних прибутків і податків. Основним при цьому був
податок з обороту. Тривалий час цей податок забезпе,
чував істотну частину прибутків республіканських бюд,
жетів (до 20%), а також всього союзного бюджету.
Наприклад, якщо робити висновки даних річного звіту
по прибутках союзного бюджету і республіканських
бюджетів союзних республік за 1957 р., то можна по,
бачити, що загальна сума, перерахована обласним бюд,
жетом до союзного бюджету, складала 3 млрд 182 млн
292 тис. 700 крб., з яких податок з обороту — 2 млрд
120 млн 279 тис. 370 крб., тобто 68% від загальної суми
коштів перерахованих обласним бюджетом до союзно,
го бюджету1.

Найважливішу роль у прибутковій частині місцевих
бюджетів, протягом 1960 — 1989 рр. мав податок з обо,
роту, в окремі роки він досягав 70% від загальної при,
буткової частини місцевих бюджетів2.

Вдосконалення міжбюджетних відносин можна
віднести ще до 1965 року в СРСР, з ухваленням Закону
про зміну системи органів управління промисловістю і
перетворення деяких органів державного управління.
Цей закон істотно розширював економічні методи ке,
рівництва і управління господарством, а також істотно
змінював взаємодію між бюджетами усіх рівнів.

У вітчизняних публікаціях немає єдиної точки зору
відносно змісту поняття міжбюджетних відносин. Деякі
автори не бачать відмінності між бюджетним процесом,
міжбюджетними відносинами і бюджетним регулюван,
ням, інші зводять зміст міжбюджетних відносин до сис,
теми надання фінансової допомоги регіонам і муніци,
пальним утворенням, що істотно обмежує питання
міжбюджетного перерозподілу.

Механізм регулювання міжбюджетних відносин ви,
користовувався ще за радянських часів в умовах пла,
нової економіки, коли проблеми збалансованості ниж,
чих за рівнем бюджетів вирішувалися в умовах практич,
ної відсутності бюджетної самостійності регіональної і
місцевої влади. Територіальні бюджети затверджували,
ся органами влади і управління більш високого рівня,
які і забезпечували їх збалансованість встановленням
індивідуальних нормативів формування прибутків і ви,
датками, що покривають "плановий дефіцит" централі,
зованими дотаціями. Усі бюджети виявлялися зведени,
ми до єдиного державного бюджету СРСР.

Поступова відмова наприкінці 1980,х років від коман,
дно,адміністративних методів управління економікою та
створення необхідних умов для розвитку ринкових за,
сад зумовили порушення питання про перехід союзних
республік на самоуправління та самофінансування, що
передбачало проведення змін у формуванні дохідної
бази республіканських та місцевих бюджетів. Розпоча,
лась робота зі створення нового фінансового механіз,
му, зокрема використання елементів госпрозрахунку у
сфері бюджетного планування: обсяги видатків рес,
публіканських та місцевих бюджетів мали плануватись
лише за рахунок доходів, одержаних на відповідних те,
риторіях. Крім того, передбачалося впровадження ста,
більних нормативів тривалої дії при визначенні видатків
з місцевих бюджетів і, в першу чергу, на соціально,куль,
турні заходи, житлово,комунальне та дорожнє госпо,
дарство. Такі нові підходи вимагали чіткого розмежу,
вання дохідних джерел кожної ланки бюджетної систе,
ми та кожного виду бюджетів.

9 квітня 1990 р. приймається союзний Закон "Про
загальні засади місцевого самоврядування і місцевого
господарства в СРСР", який створив необхідне підгрунтя
для прийняття 5 грудня 1990 р. в Україні Закону "Про
бюджетну систему Української РСР" і 7 грудня 1990 р.
Закону "Про місцеві Ради народних депутатів Українсь,
кої РСР та місцеве самоврядування", згідно якого було
чітко визначено склад доходів і видатків місцевих бю,

__________________________________________________
1 "Отчет облфо по доходам союзного бюджета и республиканских бюджетов союзних республик за 1957 год.". Ф. — № 3918,

описи — 3, Ед. хр. — 64, связки — С.15.
2 Данні: "Бюджет за 1956 год" Фінансовий відділ виконавчого комітету м. Ростов,на,Дону. Ф. — № 4194, опис,  1, Ед. Хр. —

162, Зв'язки —  15 с. Державний архів Ростовської області.
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джетів. Крім того, прийняття закону від 7 грудня 1990 р.
ознаменувало відродження в нашій державі інституту
місцевого самоврядування.

Зміна пріоритетів соціально,економічного розвитку
за останні роки існування СРСР зумовила деякі позитивні
зрушення як у бюджетній системі в цілому, так і в сфері
місцевих бюджетів. Проте неспроможність забезпечити
ефективне функціонування економіки за допомогою вик,
лючно командних методів стала цілком очевидною. Не,
зважаючи на прийняття відповідних законодавчих актів,
спрямованих на зміцнення позицій місцевого самовряду,
вання, встановлення більш тісних зв'язків з підприємства,
ми, що працювали на території місцевих рад, незалежно
від їх відомчої підпорядкованості; спроби посилити зац,
ікавленість місцевих органів влади у повній мобілізації
доходів та інші заходи, докорінних змін у галузі місце,
вих бюджетів не відбулося, тому що вони функціонува,
ли в межах існуючої бюджетної системи, яка відзнача,
лась надто високим ступенем централізації.

У перші роки після утворення незалежної Українсь,
кої держави відносини в галузі бюджету регламентува,
лися Законом Української РСР "Про бюджетну систе,
му Української РСР" від 5 грудня 1990 р. Даний Закон
характеризувався значною централізацією фінансових
в цілому та бюджетних ресурсів у тому числі, але такий
характер був, очевидно, зумовлений специфічними умо,
вами командної економіки.

Зміни до радянського закону відбулися лише з прий,
няттям Закону України "Про бюджетну систему України"
від 29 червня 1995 р., в якому, зокрема, відзначалось, що
бюджетна система України складається з трьох ланок:
Державного бюджету України, республіканського бюдже,
ту Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.

До місцевих бюджетів при цьому були віднесені
обласні, міські, районні, районні в містах, селищні й
сільські бюджети. У Законі також був закріплений прин,
цип включення місцевих бюджетів нижчого рівня до
місцевих бюджетів вищого рівня, який використовував,
ся в умовах командної економіки.

Позитивними надбаннями Закону "Про бюджетну
систему України" також стало розмежування дохідних
джерел усіх ланок бюджетної системи, визначення на,
прямів витрачання бюджетних коштів, чітке окреслен,
ня процедур бюджетного процесу, а також упорядку,
вання багатьох інших питань, які виникають у бюджетній
сфері. На жаль, практично ці положення не були втілені
повною мірою та загалом закон потребував багатьох но,
вих впроваджень.

28 червня 1996 р. була ухвалена Конституція Украї,
ни, а через рік 21 травня 1997 р. Закон України "Про
місцеве самоврядування в Україні". Ці два важливих
документи стали втіленням нових реалій сучасної украї,
нської держави, яка потребувала чіткого тлумачення
поняття місцевих бюджетів та їх місця в бюджетній сис,
темі загалом.

Реформування бюджетного устрою потребувало
принципово інших підходів у проведенні бюджетної по,
літики, заснованих на принципах бюджетної само,
стійності, що забезпечувало цілісність країни при дот,
риманні принципу самостійності територій у вирішенні
питань, включених в їх компетенцію.

У 2001 р. був прийнятий Бюджетний Кодекс Украї,

ни, який визначив засади бюджетної системи України, її
структуру, принципи, правові засади функціонування,
основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин
та відповідальність за порушення бюджетного законо,
давства.Бюджетним кодексом України регулюються
відносини, що виникають у процесі складання, розгля,
ду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів
про їх виконання, а також контролю за виконанням Дер,
жавного бюджету України та місцевих бюджетів.

Отже, відзначимо, що бюджет сформувався в ре,
зультаті тривалого історичного процесу еволюції людсь,
кого суспільства, трансформації натурального госпо,
дарства в грошово,мінове, виникнення і розвитку дер,
жави. В сучасних умовах бюджет являє собою складне
явище, без якого жодна економічна система функціо,
нувати не може. Об'єктивність існування бюджету і бюд,
жетних систем зумовлена існуванням держави, а також
тим, що завжди виникає необхідність перерозподілу
валового внутрішнього продукту між сферами діяль,
ності, регіонами країни внаслідок нерівномірності їхньо,
го розвитку, між окремими верствами населення з ме,
тою підтримки найбільш незахищених його категорій.
Суперечливі тенденції функціонування бюджетної сис,
теми значною мірою зумовлені недоліками чинної бю,
джетної практики, характерними ознаками якої стали
нестабільність і неузгодженість законодавства, постійна
зміна складу доходів і видатків бюджетів усіх рівнів та
видів, нестабільність міжбюджетних відносин і неефек,
тивність бюджетного регулювання, нераціональна
структура дохідної частини місцевих бюджетів. Щорічні
зміни дохідної бази місцевих бюджетів унеможливили
проведення перспективного бюджетного планування і
визначення політики місцевих органів самоврядування
на тривалу перспективу.

Саме тому завданням держави у розрізі міжбюджет,
них відносин, в тому числі бюджетного регулювання, є
фінансове вирівнювання, ефективне проведення якого
можливе лише за умов чіткого окреслення цілей дер,
жавної регіональної політики.
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