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МІСЦЕ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ У СТРУКТУРІ 
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

Як у юридичній, так і економічній 
літературі часто використовуються по-
няття, які займають особливе місце в 
ряді правових цінностей. Саме до та-
ких понять і належить поняття фінан-
сової системи. Як правило, фінансова 
система розвинених країн включає такі 
ланки фінансових відносин: бюджетну 
систему; спеціальні державні позабю-
джетні фонди; державний кредит; фі-
нанси підприємств різних форм власно-
сті; фінансовий ринок. 

Уперше український законодавець 
почав писати про фінансову систему в 
Законі про економічну самостійність, 
в якому на основі Декларації про дер-
жавний суверенітет України визна-
чався зміст, мета і основні принципи 
економічної самостійності України як 
суверенної держави, механізм госпо-
дарювання, регулювання економіки і 
соціальної сфери, організації фінансо-
во-бюджетної, кредитної та грошової 
системи Української РСР. Таким чи-
ном, уперше законом встановлювалося, 
що українська держава має власну фі-
нансову систему. Пізніше Законом про 
бюджетну систему України було зазна-
чено, що бюджет є складовою части-
ною фінансової системи України, однак 
при цьому жодний нормативний акт не 
розкривав поняття фінансової системи. 

Фінансова система складається з 
окремих ланок. Відмітимо, що таке роз-
межування фінансової системи зумов-
лене відмінностями в завданнях кожної 
ланки, а також у методах формування 
і використання централізованих та де-
централізованих фондів грошових ко-
штів. Загальнодержавні централізовані 

фонди грошових ресурсів створюються 
шляхом перерозподілу частини ВВП.

Важлива роль, яку виконує держа-
ва у сфері економічного і соціального 
розвитку, призводить до необхідно-
сті централізації в її розпорядженні 
значної частини фінансових ресурсів. 
Формами їх використання є бюджет-
ні і позабюджетні фонди, за рахунок 
яких забезпечуються потреби держави 
у вирішенні економічних, політичних і 
соціальних завдань. Децентралізовані 
фонди грошових коштів утворюються з 
грошових доходів і накопичень самих 
підприємств.

Незважаючи на розмежування сфер 
діяльності, застосування особливих 
способів та форм утворення і викори-
стання грошових фондів у кожній окре-
мій ланці, фінансова система є єдиною, 
тому що базується на єдиному джерелі 
ресурсів усіх ланок даної системи.

Взаємозв’язок і взаємозалежність 
складових ланок фінансової системи 
зумовлені єдиною сутністю фінансів. 
Через фінансову систему держава впли-
ває на формування централізованих і 
децентралізованих грошових фондів, 
фондів накопичення і споживання, ви-
користовуючи для цього податки, ви-
трати державного бюджету, державний 
кредит. Тож саме бюджетна система 
займає особливе місце у структурі фі-
нансової системи держави. І тут потріб-
но зауважити, що Державний бюджет 
виступає головною ланкою фінансової 
системи. Він являє собою форму утво-
рення і використання централізованого 
фонду грошових коштів для забезпечен-
ня функцій органів державної влади.
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Державний бюджет є основним фі-
нансовим планом країни, що затвер-
джується Верховною Радою у формі 
закону. Через держбюджет держава 
концентрує в себе значну частку наці-
онального доходу для фінансування на-
родного господарства, соціально-куль-
турних заходів, зміцнення оборони 
країни і утримання органів державної 
влади та управління. За допомогою 
бюджету відбувається перерозподіл на-
ціонального доходу, що створює мож-
ливість маневрувати коштами і ціле-
спрямовано впливати на темпи і рівень 
розвитку суспільного виробництва. Це 
дозволяє здійснювати єдину економіч-
ну і фінансову політику на всій тери-
торії країни.

В умовах переходу на ринкові відно-
сини державний бюджет зберігає свою 
важливу роль. Змінюються лише мето-
ди його впливу на суспільне виробни-
цтво шляхом створення іншого режиму 
витрачання бюджетних коштів. У су-
часних умовах розвиток суспільного 
виробництва забезпечується не мето-
дами бюджетного фінансування та до-
тування, а за допомогою економічних 
методів, використання яких дозволяє 
перейти до фінансового регулювання 
економіки.

Відповідно до статті 23 Бюджетного 
Кодексу України в межах загального 
обсягу бюджетних призначень за бю-
джетною програмою окремо за загаль-
ним та спеціальним фондами бюджету 
Міністерство фінансів України (місце-
вий фінансовий орган) за обґрунтова-
ним поданням головного розпорядника 
бюджетних коштів здійснює перерозпо-
діл бюджетних асигнувань, затвердже-
них у розписі бюджету та кошторисі, в 
розрізі економічної класифікації видат-
ків бюджету, а також у розрізі класи-
фікації кредитування бюджету – щодо 
надання кредитів із бюджету. У межах 
загального обсягу бюджетних призна-
чень головного розпорядника бюджет-
них коштів перерозподіл видатків бю-
джету і надання кредитів із бюджету за 
бюджетними програмами, включаючи 
резервний фонд бюджету, додаткові до-

тації та субвенції, а також збільшення 
видатків розвитку за рахунок зменшен-
ня інших видатків (окремо за загаль-
ним та спеціальним фондами бюджету) 
здійснюються за рішенням Кабінету 
Міністрів України, погодженим із Комі-
тетом Верховної Ради України з питань 
бюджету, в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України [1]. 

Згідно з п. 5 статті 2 Бюджетного Ко-
дексу України бюджетна система Укра-
їни – це сукупність державного бюдже-
ту та місцевих бюджетів, побудована 
з урахуванням економічних відносин, 
державного і адміністративно-територі-
альних устроїв і врегульована нормами 
права. Таке визначення бюджетної сис-
теми в цілому відповідає сформованому 
у вітчизняній економічній та юридич-
ній науці поняттю бюджетної систе-
ми як сукупності всіх видів бюджетів 
країни. Структура бюджетної системи 
має формально-організаційну складову 
частину (державний і місцеві бюджети, 
побудовані з урахуванням державного і 
адміністративно-територіальних устро-
їв та врегульовані нормами права) та 
економічну складову частину (діюча 
система міжбюджетних правовідносин, 
інструмент для забезпечення фінансо-
вих потреб держави та матеріального 
добробуту населення) [2, с. 15]. 

Організація та принципи побудо-
ви бюджетної системи, її структура, 
взаємозв’язок між окремими ланка-
ми становлять поняття «бюджетний 
устрій». На жаль, ця важлива катего-
рія фінансового права залишилася не-
визначеною у чинній редакції Бюджет-
ного кодексу. Сьогодні простежується 
неврегульованість на законодавчому 
рівні понять «бюджетна система» і 
«бюджетний устрій». Визначення бю-
джетного устрою містилося в Законі 
України «Про бюджетну систему Укра-
їни», який втратив чинність у зв’язку 
з прийняттям Бюджетного Кодексу. 
У статті 3 цього Закону бюджетний 
устрій визначався як організація і 
принципи побудови бюджетної сис-
теми, її структури, взаємозв’язок між 
окремими ланками бюджетної системи. 
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Бюджетний устрій України визначаєть-
ся з урахуванням державного устрою 
і адміністративно-територіального поді-
лу України. 

Відмітимо, що однією з найважливі-
ших характеристик бюджетного устрою 
держави є структура його бюджетної 
системи, побудова якої залежить, у 
першу чергу, від форми державного 
устрою країни. Під формою державного 
устрою розуміється територіально-полі-
тична організація держави, включаючи 
політико-правовий статус його складо-
вих частин і принципи взаємовідносин 
між собою центральних і регіональних 
державних органів.

В унітарних державах є два рівні бю-
джетної системи: державний бюджет і 
місцеві бюджети. Бюджетна система 
федеративної держави складається із 
трьох рівнів: державного (федерально-
го) бюджету, бюджетів суб’єктів феде-
рації і місцевих бюджетів. Два перших 
рівня бюджетної системи федератив-
ної держави відносяться до державних 
фінансів. Конституція РФ, наприклад, 
визначає самостійність органів міс-
цевого самоврядування, яка забезпе-
чується за рахунок власних джерел 
доходів, і не включає їх до складу дер-
жавних фінансів.

Разом із тим, наприклад, бюджетна 
система США включає федеральний 
бюджет, бюджети 50 штатів і місцеві 
бюджети (графств, муніципалітетів, та-
уншипов). У США не існує єдиної сис-
теми місцевих органів влади, оскільки 
кожен штат має право вирішувати це 
питання на свій розсуд відповідно до 
встановленої ним же адміністратив-
но-територіальною системою. Графства 
є основними адміністративно-терито-
ріальними одиницями, на які діляться 
штати, причому у країні налічується 
понад три тисячі графств, але розмір їх 
територій і чисельність населення різ-
ні. Особливістю американської системи 
місцевого самоврядування є тауни і та-
уншипи, тобто самоврядні громади, що 
входять у графство [3, с. 395–397]. 

У Канаді бюджетна система скла-
дається з федерального бюджету, бю-

джетів 10 провінцій, а також місцевих 
бюджетів (громад, областей, графств).

Можливе існування конфедератив-
ної (союзної) держави, що представляє 
собою утворений на постійній основі 
союз суверенних держав, націлений, як 
правило, на досягнення політичних або 
військових цілей. Зазвичай держави, 
що входять до складу конфедерації, ма-
ють власні бюджетні системи. У той же 
час може створюватися і бюджет кон-
федерації, що формується із внесків, 
що входять у конфедерацію держав.

Рівні бюджетної системи залежать 
від наявності в країні різних рівнів дер-
жавного і муніципального управління; 
рівень бюджетної системи відповідає 
рівню управління. Верхній рівень бю-
джетної системи в унітарних державах 
представлений завжди одним бюдже-
том – бюджетом центрального уряду, 
якщо це федеративна держава – феде-
ральним бюджетом та бюджетами дер-
жаних позабюджетних фондів. Другий 
рівень бюджетної системи, як і третій, 
представлений різними видами бюдже-
тів залежно від специфіки тих дер-
жавних і муніципальних утворень, які 
зумовлюють відмінності в державному 
устрої конкретних країн.

Таким чином, вид бюджету завж-
ди пов’язаний із конкретним органом 
влади, основною фінансовою базою 
діяльності якого він є. У державах з 
федеративним устроєм бюджети се-
редньої ланки бюджетної системи мо-
жуть співвідноситися з федеральним 
бюджетом по-різному: або відповідно 
до принципу рівності бюджетів суб’єк-
тів федерації у взаємовідносинах із фе-
деральним бюджетом (симетрична фе-
дерація із симетричними бюджетними 
правами суб’єктів федерації); або, на-
впаки, взаємовідносини суб’єктів фе-
дерації з федеральним центром харак-
теризуються нерівністю (асиметрична 
модель бюджетної системи федератив-
ної держави). 

Істотні відмінності в організації та 
характері функціонування бюджетних 
систем існують у державах із лібе-
рально-демократичною і адміністратив-
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но-командною системами управління. 
У перших найважливішим принципом 
побудови бюджетної системи є само-
стійність кожного бюджету, зумовлена 
широкими демократичними правами 
кожного органу влади; в державах з 
адміністративно-командною системою 
управління бюджетна система будуєть-
ся за принципом єдності, коли кожен 
бюджет виступає як частина єдиного 
державного бюджету країни, а тому 
не може бути самостійним, і принци-
пом централізму, що означає не лише 
високу міру централізації бюджетних 
коштів на верхньому рівні бюджетної 
системи, але й майже безмежні можли-
вості перерозподілу коштів між ланка-
ми бюджетної системи і видами бюдже-
тів на основі централізованих рішень, 
що приймаються. Саме такою була 
бюджетна система до проголошення 
незалежності української держави, 
що базувалася на принципах єдності і 
централізму. У демократичних держа-
вах, що характеризуються ринковими 
методами господарювання, бюджетні 
системи можуть розрізнятися мірою 
самостійності кожного бюджету, що 
входять у бюджетну систему країни. 

Залежно від цього розрізняють бю-
джетні системи американського і євро-
пейського типу, є також японська мо-
дель, що істотно відрізняється від них. 
Інші моделі, а це австралійська, серед-
земноморська, китайська, арабська та 
інші, поєднують ознаки названих.

У перших самостійність кожного 
бюджету доведена до її логічного завер-
шення так, що бюджети всередині сис-
теми американського типу є не лише 
самостійними, але й автономними; тут 
принцип «один податок – один бюджет» 
реалізується повністю. У бюджетних 
системах європейського типу самостій-
ність кожного бюджету органічно по-
єднується з можливістю отримання ор-
ганами влади другого і третього рівнів 
стабільної фінансової допомоги з інших 
бюджетів за наявності різких коли-
вань у рівні соціальної забезпеченості 
громадян на території країни. У таких 
бюджетних системах (наприклад, у 

ФРН) використовують методи бюджет-
ного вирівнювання соціальної забезпе-
ченості громадян різних територій, що 
зумовлено соціально-орієнтованою мо-
деллю економіки. Бюджетна система 
країни подібно до розширеного бюдже-
ту може бути представлена в розшире-
ному варіанті – тоді в неї входить не 
лише сукупність бюджетів усіх рівнів, 
але і зведення позабюджетних фондів. 
Поняття розширеної бюджетної систе-
ми використовується у практиці міжна-
родних співставлень, коли разом із чи-
сто бюджетними показниками важливо 
врахувати кількісні параметри позабю-
джетних фондів (такий напрямок влас-
тивий для консолідованого бюджету, 
який є зведенням бюджетів усіх рівнів 
на відповідній території) [4, с. 27–29]. 

Проф. О. Солдатенко, досліджую-
чи актуальні питання вдосконалення 
бюджетного законодавства, зазначає, 
що аналіз бюджетного законодавства 
свідчить про те, що Україна пройшла 
довгий і складний шлях його рефор-
мування. Беручи до уваги те, що бю-
джетний процес і досі залишається 
найполітизованішою консервативною 
бюрократичної процедурою, вчена 
вказує на потребу в подальшому його 
вдосконаленні, аргументуючи це тим, 
що, по-перше, вітчизняне бюджетне за-
конодавство побудоване на принципах 
колишньої радянської держави, яке не 
відповідає вимогам сучасності та Євро-
пейським стандартам; по-друге, воно 
характеризується неузгодженістю нор-
мативно-правової бази, регулюванням 
важливих бюджетних питань підзакон-
ними актами, що ставить під сумнів 
верховенство права. Погоджуючись із 
вченою, зазначимо, що наведені вище 
аргументи висувають на перший план 
такі першочергові завдання у сфері 
вдосконалення бюджетного законодав-
ства України, як уніфікація понятій-
ного апарату та забезпечення чіткого 
розподілу повноважень між органами 
влади у сфері організації та контролю 
бюджетного процесу в Україні. Адже 
комплексне реформування бюджетного 
законодавства забезпечить можливість 
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швидкої економічної інтеграції України 
до ЄС [5, с. 37–42]. 

Тож бюджетне законодавство за-
ймає важливе місце у структурі фі-
нансового законодавства, так само як 
і бюджетна система займає важливе 
місце у структурі фінансової системи 
країни. Бюджетна система є головною 
ланкою відображення економічних від-
носин у процесі впливу держави на 
реальний сектор економіки. Бюджет 
слугує не тільки засобом державного 
регулювання, він також може вплива-
ти на зростання економіки та соціаль-
ної сфери, прискорення темпів науко-
во-технічного прогресу, вдосконалення 
матеріально-технічної бази суспільного 
виробництва. Бюджет завжди був і 
залишається важливим інструментом 
впливу на розвиток економіки і соці-
альної сфери. Саме в бюджеті переплі-
тається великий спектр різноманітних 
інтересів та суперечностей, які висту-
пають небезпечною зброєю в руках ор-
ганів державної влади. У зв’язку з тим, 
що кризові процеси у фінансовій систе-
мі української економіки остаточно ще 
не подолано, стримуються можливості 
виходу економіки на необхідний рівень 
сталого зростання. Першочерговим 
завданням має стати підвищення ефек-
тивності витрачання бюджетних коштів 
та здійснення фінансового контролю за 
такими процесами. 

Будь-яка держава покликана забез-
печувати проведення єдиної фінансової, 
кредитної та грошової політики, стій-
кість своєї грошової одиниці, ефектив-
не і економне використання державних 
фінансових ресурсів. Це передбачає 
забезпечення в області фінансів і бю-
джету більш високого ступеня центра-
лізації, ніж, скажімо, в соціальній сфері 
або охороні громадського порядку.

Однією з першорядних цілей місце-
вого самоврядування є забезпечення 
розумної децентралізації в управлінні 
країною. Така децентралізація дає, як 
відомо, ряд найважливіших переваг. 
Вона сприяє розвитку ініціативи і са-
мостійності місцевої влади, підвищен-
ню їх відповідальності за стан справ 

на місцях, наближенню їх до потреб і 
запитів населення, посиленню контро-
лю за їх діяльністю з боку громадян і 
їх організацій. Однак будь-яка децен-
тралізація має об’єктивні межі. Вона 
повинна поєднуватися з необхідною 
централізацією. А у сфері фінансової 
та бюджетної діяльності співвідношен-
ня централізації і децентралізації має 
свої особливості.

З огляду на виняткову важливість 
пошуку найбільш доцільних форм по-
єднання централізації і децентралізації 
в області фінансів і бюджету потрібно 
розробити спеціальну Програму розвит-
ку бюджетної системи, в якій необхід-
но намітити ряд конкретних напрямків 
її подальшого розвитку. Метою Програ-
ми повинно стати формування і розви-
ток системи бюджетного устрою, що 
дозволяє органам влади суб’єктів і міс-
цевого самоврядування проводити са-
мостійну податково-бюджетну політику 
в рамках законодавчо встановленого 
розмежування повноважень і відпові-
дальності між органами влади різних 
рівнів. Головне завдання – домогтися 
того, щоб ця система забезпечувала 
економічну ефективність, бюджетну 
відповідальність, соціальну справедли-
вість, політичну консолідацію і терито-
ріальну інтеграцію.

Ключові слова: бюджетна систе-
ма, фінансова система, бюджетний 
устрій, бюджетне законодавство.

Стаття присвячена вивченню 
місця бюджетної системи у струк-
турі фінансової системи країни. На 
основі системного аналізу чинного 
законодавства зроблено висновок 
щодо необхідності вдосконалення 
правового регулювання бюджетної 
системи, підвищення ефективнос-
ті витрачання бюджетних коштів, 
здійснення фінансового контролю за 
такими процесами, адже бюджетна 
система є головною ланкою відобра-
ження економічних відносин у проце-
сі впливу держави на реальний сек-
тор економіки. 
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Статья посвящена изучению ме-
ста бюджетной системы в струк-
туре финансовой системы стра-
ны. На основе системного анализа 
действующего законодательства 
сделан вывод о необходимости со-
вершенствования правового регу-
лирования бюджетной системы, 
повышения эффективности расхо-
дования бюджетных средств, осу-
ществления финансового контроля 
над такими процессами, ведь бюд-
жетная система является главным 
звеном отражения экономических 
отношений в процессе воздействия 
государства на реальный сектор 
экономики.

The article is devoted to the study 
of the place of the budget system in 
the structure of the financial system of 
the country. On the basis of systematic 
analysis of the current legislation, the 
conclusion is made on the need to im-
prove the legal regulation of the bud-
get system, increase the efficiency of 
spending budget funds, and financial 

control over such processes, as the bud-
get system is the main link of reflection 
of economic relations in the process of 
state influence on the real sector of the 
economy.
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