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У статті проводиться теоретичне дослідження поняття принципів бюджетного права.  
Надається аналіз підходів до визначення принципів права і розглядаються дефініції «принципи 
бюджетного права», що містяться у сучасній науковій вітчизняній та закордонній юридичній лі-
тературі, вказуються риси впливу на формування принципів бюджетного права та їх норматив-
но-правове закріплення. Доводиться відмінність між принципами бюджетного права і принципами 
бюджетної діяльності. Визначається місце бюджетного права як підгалузі фінансового і доводиться, 
що за обсягом, тенденцією до відособлення і структуризації відносин, що є предметом бюджетного 
права, вони мають значно ширше правове значення, ніж «інститут». Надається авторське визна-
чення поняття «принципи бюджетного права» і доводиться, що як механізм регулювання бюджет-
ної діяльності принципи виявляються в правотворчих, у правозастосовних документах та норма-
тивно-правових актах. 
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Постановка проблеми. Право як форма, 
що відображає суспільні відносини, регулює 
ці відносини відповідно до встановлених за-
конів, будується на певних принципах та 
виконує певні функції. Галузі публічного 
права виступають як юридична визначена 
потреба створення умов існування, ефек-
тивного функціонування та захисту реаль-
них правовідносин у різних сферах. Сфера 
бюджетних відносин є головною і найбільш 
вагомою складовою частиною фінансової 
сфери, оскільки бюджетні правовідносини, 
як і фінансові правовідносини, пов’язані 
з фінансовою системою держави, мають гро-
шовий зміст і примусовий характер. Визна-
чення принципів бюджетного права важли-
ве для формування ефективного механізму 
правового регулювання бюджетних відно-
син з метою задоволення фінансових інтер-
есів суб’єктів цих відносин, забезпечення 
бюджетної дисципліни і захисту інтересів 
держави, органів місцевого самоврядування, 
бюджетних установ, усіх одержувачів бю-
джетних коштів.

 Аналіз дослідження. Дослідження по-
няття та характеристика принципів бюджет-
ного права є складним завданням, оскільки, 
з одного боку, існує багато різноманітних 
і спірних думок учених із цього питання, а 
з іншого боку, природа предмета досліджен-
ня проблематична і залежна від часу. У су-
часних фінансово-правових працях присутні 
одиничні поняття «принципи бюджетного 
права», які надаються в межах досліджуван-

ня пов’язаних проблем. У працях вітчизня-
них юристів Л.К. Воронової, О.П. Гетманець, 
А.О. Монаєнко, С.О. Ніщимної, І.О. Об-
разцової, Ю.Ю. Пустовіт, В.Д. Чернадчука, 
Н.Я. Якімчук та інших досліджуються окре-
мі принципи бюджетного права і його інсти-
тутів у різні часи розвитку України. Цінний 
досвід, історія формування принципів бю-
джетного права та правові проблеми бюджет-
ної діяльності в СРСР містяться в працях 
російських учених, зокрема М.І. Піскотіна, 
Е.А. Ровінського, Н.І. Хімічевої. Сучасні 
правові питання розвитку бюджетних відно-
син розглядаються в працях М.В. Карасьової, 
Ю.А. Крохіної [14], І.І. Кучерова та інших.

Метою статті є дослідження принципів 
права, наявних визначень поняття «прин-
ципи бюджетного права» і надання автор-
ського визначення, а також розгляд осо-
бливих рис, які притаманні принципам 
бюджетного права в сучасних умовах роз-
витку бюджетних правовідносин в Україні, 
з метою їх удосконалення.

 Виклад основного матеріалу. Визна-
чення сутності принципів бюджетного права 
і характеристика їхніх особливостей потре-
бує рішення двох методологічних завдань: 
по-перше, визначення поняття «принципи 
права», а по-друге, встановлення місця і зна-
чення бюджетного права в системі права 
України. 

Принципи права є однією з найважливі-
ших характеристик права, що свідчить про 
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його своєрідність у часі і просторі. Визначен-
ня «принципи права» міститься у багатьох 
теоретико-правових, філософських роботах, 
аналіз яких доводить тлумачення цієї катего-
рії через порівняння з категоріями «правові 
положення», «засади», «вимоги», «прави-
ла» або «ідеї». Так, С.С. Алексєєв принципи 
права визначає як виражені в праві вихідні 
нормативно-правові засади, що характери-
зують його зміст, його основи, закріплені 
в ньому закономірності суспільного життя  
[1, с. 98-99]. А.М. Колодій визначає принци-
пи права як відправні ідеї існування права, 
які виражають найважливіші закономірності 
і підвалини даного типу держави і права, є од-
норядковими із сутністю права і становлять 
його головні риси, відрізняються універсаль-
ністю, вищою імперативністю і загальною 
значимістю, відповідають об’єктивній необ-
хідності побудови і зміцнення певного сус-
пільного ладу [2, с. 27].

Вказується на такі важливі риси, які 
впливають на формування принципів права, 
як історичність [2, с. 15], відмінність від кате-
горії «закономірність» і вплив діалектичних 
принципів загального взаємозв’язку та роз-
витку суспільних відносин [3, с. 157]. Аналіз 
юридичної літератури свідчить, що у різні 
періоди часу принципи відображали відмін-
ні риси економічного, політичного, соціаль-
ного укладу країни та її правової системи, 
державного устрою, пануючого політичного 
режиму, системи релігійних та моральних 
цінностей, що свідчить про їх ідеологічний 
характер. 

Аналіз робот А.М. Колодія [2], В.А. Ла-
зарева [4], О.Ф. Скакун [5] та інших вчених 
приводить до висновку, що юридичні прин-
ципи (спеціально-правові) за належністю 
до системи права (принципи системи) по-
діляються на загально-правові, галузеві, 
міжгалузеві, інституційні. За належністю 
до структури права (принципи структури) по-
діляються на принципи публічного і приват-
ного права, охоронного і регулятивного, ма-
теріального і процесуального, суб’єктивного 
й об’єктивного. За впливом на суспільні від-
носини принципи розглядаються як прин-
ципи правового регулювання і виділяються 
такі, як правостворюючі, правозастосовні 
та правоохоронні.

Таким чином, поняттям «правові прин-
ципи» охоплюються як загальні, так і спе-
ціальні, типові, специфічні, основні засади 
правових явищ.

До найсуттєвіших ознак принципів права 
дослідники відносять саме регулятивний ха-
рактер, який виявляється у тому, що зафіксо-
вані у нормативно-правових актах принципи 
набувають значення загальних правил пове-

дінки, які мають загальнообов’язковий, влад-
ний характер і на які спираються на практиці 
[6, с. 57]. Також, враховуючи наявні в літера-
турі думки, можливо визначити і такі нега-
тивні специфічні риси принципів правового 
регулювання бюджетної системи: нестабіль-
ний стан, здатність відображення об’єктивної 
дійсності і залежність від ідеології, що 
склалася в суспільстві в конкретний час  
[7, с. 51]. Узагальнюючи ці підходи, можна 
констатувати, що принципи права характе-
ризують сутність галузей права, зокрема фі-
нансового та бюджетного права, визначають 
основні ідеї їх побудови, пронизують норми 
галузей права.

Як наслідок схожості категорій «засади», 
«ідеї» та «положення» в працях учених де-
фініція «принципи права» надається через 
їх ототожнення. У Юридичній енциклопедії 
надається таке визначення: принципи пра-
ва – керівні засади (ідеї), які визначають 
зміст і спрямованість правового регулюван-
ня суспільних відносин [8, с. 128].

Фахівці фінансово-правової науки роз-
кривають зміст принципів фінансового, по-
даткового, бюджетного права також через 
поняття «керівні засади», «основні поло-
ження», «приписи», «ідеї» і встановлюють їх 
особливості у фінансових правовідносинах. 
Наприклад, Л.К. Воронова визначала, що 
норми-принципи у фінансовому праві – це 
приписи загального характеру, що визна-
чають загальну спрямованість усіх інших 
норм даної галузі права, надають орієнтири 
розвитку усьому комплексу галузевих право-
відносин і є довготривалими правовими орі-
єнтирами у системі фінансового законодав-
ства [9, с. 50]. І.І. Кучеров розглядає систему 
бюджетного права і пов’язує зміст принци-
пів бюджетної системи з керівними ідеями 
[10, с. 29]. Принципи фінансової діяльності 
держави Н.І. Хімічева розглядає через вста-
новлення основних правил та вимог, які ви-
значають суттєві особливості цієї діяльності, 
її цілеспрямованість [11, с. 49]. 

У сучасних фінансово-правових працях 
трапляються одиничні визначення поняття 
«принципи бюджетного права», які надають-
ся в межах досліджування пов’язаних про-
блем. Аналізуючи правову природу прин-
ципів бюджетного права України та ЄС, 
Ю.Ю. Пустовіт надає визначення поняття 
«принципи бюджетного права»: це зумовлені 
загальноправовими та загальносоціальни-
ми умовами науково обґрунтовані основні 
засади, вихідні положення, які визначають 
особливості виникнення, розвитку та функ-
ціонування бюджетного права, є базою для 
розвитку інститутів бюджетного права, вті-
люють у собі цінності, що встановлюють пра-
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вомірність поведінки суб’єктів бюджетних 
відносин та є критерієм бюджетно-правових 
норм [12, с. 5]. У цьому визначенні принципи 
бюджетного права розкриваються ще й через 
поняття «цінності, що встановлюють право-
мірність поведінки», яке потребує додатко-
вих пояснень, оскільки принципи і ціннос-
ті – це різні явища.

У роботі А.О. Монаєнко «принципи бю-
джетного права – це теоретично обґрунто-
вані та нормативно закріплені основи (ідеї, 
вимоги) сутності бюджетного права, які 
становлять його основний зміст і визнача-
ють загальну спрямованість правового ре-
гулювання бюджетної діяльності держави 
та муніципальних утворень, спрямовують 
бюджетну діяльність на досягнення осно-
вних цілей та завдань» [13, с. 42]. Аналогічну 
думку має і російський вчений Ю.А. Крохіна 
[14, с. 12]. У цих визначеннях принципи бю-
джетного права розглядаються як принципи 
регулювання бюджетної діяльності, що по-
требує уточнення змісту предмета бюджет-
ного права.

Розгляд вказаних понять «принципи 
бюджетного права» дозволяє стверджувати, 
що немає одностайних поглядів науковців 
на їх сутність, і це відображається у визна-
ченнях. З одного боку, звертається увага на 
те, що принципи бюджетного права не то-
тожні принципам бюджетної діяльності, які 
є похідними від них, ґрунтуються на них та 
розвивають [15, с. 196]. З іншого боку, іноді 
зазначається, що принципи бюджетної ді-
яльності – це, по суті, принципи бюджетного 
права [13, с. 42; 16, с. 257; 14, с. 12]. 

Вважаємо, що принципи бюджетного 
права тісно пов’язані з принципами бю-
джетної діяльності, але не тотожні, тому 
що категорія «бюджетне право» є найбільш 
фундаментальною, центральною категорією 
фінансово-правової науки і вихідною для 
інших пов’язаних з бюджетом категорій. 
Потрібно розуміти, що «бюджетне право» 
і «бюджетна діяльність» – це різні явища. 
Бюджетна діяльність у фінансово-правових 
дослідженнях розглядається як сфера ви-
никнення й розвитку бюджетних відносин 
та вид правової діяльності, що є опосеред-
кованою правом видом публічної діяльності, 
яка здійснюється за допомогою спеціальних 
юридичних дій, операцій та процедур, спо-
собів і засобів, спрямована на виконання 
державних і місцевих завдань та реалізацію 
функцій, а також задоволення публічних по-
треб і інтересів [17, с. 39]. Бюджетна діяль-
ність належить до виду фінансової діяльнос-
ті, оскільки пов’язана з процесом утворення, 
розподілу та використання публічних фон-
дів коштів, до яких належать бюджетні, але 

не всі види фінансової діяльності, що здій-
снюється в державі, належать до бюджет-
ної. Отже, бюджетна діяльність має власні 
принципи побудови, які спрямовані на ефек-
тивний розвиток бюджетних відносин. Роз-
криття сутності видів принципів бюджетно-
го права потребує обґрунтованого уточнення 
наукового поняття «принципи бюджетного 
права» адже, як зазначають учені, «практика 
свідчить: щоб категорія працювала, потрібно 
надати визначення, тобто вказати на суттєві 
риси» [17, с. 30]. 

Для формулювання наукового визна-
чення принципів бюджетного права потріб-
но зупинитися на характеристиці бюджет-
ного права як підгалузі фінансового права. 
Це твердження у більшості вчених не ви-
кликає сумнівів. Фахівці фінансово-право-
вої науки Л.К. Воронова [18, с. 43], О.П. Гет-
манець [6], Ю.А. Крохіна [14], О.П. Орлюк 
[19, с. 30], Е.А. Ровінський [20], Н.І. Хімічева 
[11, с. 21-23] та інші мають спільну думку 
стосовно центрального міста та важливого 
значення бюджетного права у системі фі-
нансового права. Вчена О.П. Орлюк вказує: 
«Провідне місце в Особливій частині фінан-
сового права посідає бюджетне право, яке 
входить до неї як підгалузь і складається з 
двох великих інститутів – бюджетний устрій 
та бюджетний процес» [19, с. 30]. Зазначимо, 
що у зв’язку з розвитком бюджетної системи 
та прийняттям Бюджетного кодексу Украї-
ни інститути бюджетного права змінилися. 
(До визначення цих інститутів звернемося 
надалі). Більшість науковців розглядали бю-
джетне право, його предмет, метод, суб’єктів і 
їхні повноваження та інші правові інститути 
та категорії в межах дослідження фінансово-
правових категорій, розгляду методики і ме-
тодології вивчення фінансового права. 

Позиція науковців стосовно бюджетно-
го права як частини фінансового права, має 
певні історичні корні, які пов'язані з роз-
глядом предмета бюджетного права як осо-
бливого виду фінансових правовідносин. 
Фахівці фінансового права Е.А. Ровінський, 
М.І. Піскотін, Н.І. Хімічева, Л.К.Воронова, 
С.Д. Ципкін мали спільну думку стосов-
но предмета бюджетного права і його місця 
в системі фінансового права. Так, М.І. Піско-
тін надав визначення: «советское бюджетное 
право – это часть финансового права, регу-
лирующая общественные отношения, возни-
кающие в процессе распределения доходов 
и расходов между различными бюджетами, 
составления, рассмотрения, утверждения 
и исполнения бюджетов, а также составле-
ния и утверждения отчетов об исполнении 
бюджетов» [21, с. 15]. Дискусія з приводу 
визначення бюджетного права «розділом», 
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чи «підгалуззю», чи «інститутом» велася ще 
в 70-80 роки ХХ сторіччя в радянській фі-
нансово-правовій науці, і більшість вчених 
одностайно вирішила, що термін «інститут» 
не доречно застосовувати у даному випадку, 
а краще використовувати термін «розділ» 
[22, с. 22]. 

Оскільки з тих часів і донині в наукових 
працях, як вказувалося вище, виникає це 
питання, звернемося до думки корифея фі-
нансової науки, академіка Л.К. Воронової. 
Розглядаючи систему побудови фінансового 
права в сучасний період розвитку України, 
вчена пропонувала відрізняти фінансове пра-
во як галузь права від фінансового права як 
навчальної дисципліни і науки. Так, Л. К. Во-
ронова зазначає, що «бюджетне право як під-
галузь фінансового права – це сукупність 
правових норм, які регулюють бюджетний 
устрій, структуру та порядок розподілу до-
ходів та видатків між ланками бюджетної 
системи, повноваження держави і органів 
місцевого самоврядування в галузі бюджетів 
і бюджетний процес» [18, с. 114]. Щодо фі-
нансового права як навчальної дисципліни, 
то вона складається з навчального матері-
алу, який поділяється на розділи, частини, 
підрозділи, параграфи, модулі тощо таким 
чином, який, на думку авторів підручників, 
посібників та інших методичних матеріалів, 
є найбільш зручним для його вивчення, без-
умовно відображаючи предмет фінансового 
права. Отже поділ галузі права на норми, ін-
ститути, підгалузі, що утворюють її систем-
ність, притаманний сучасній юридичній на-
уці і закладається в основу її вивчення.

Основними структурними елемента-
ми системи права є норма права, інститути 
права і галузі права. Головними критеріями 
поділу системи права за галузями є предмет 
правового регулювання та метод правового 
регулювання [8, с. 488–489]. Із цих позицій 
бюджетне право можливо виділити в систе-
мі фінансового права як підгалузь, оскільки 
за обсягом, тенденцією до відокремлення 
і структуризації відносин, що є предметом 
бюджетного права, вони мають значно шир-
ше правове значення, ніж «інститут». На-
уковці зазначали, що формування бюджет-
ного права як підгалузі фінансового права 
стало можливим завдяки таким обставинам: 
бюджетне право регулює доволі широке 
коло суспільних відносин; активізувалося 
бюджетне нормотворення; визначена нова, 
адекватна ринковим відносинам бюджетна 
система; відбулася кодифікація бюджетного 
законодавства [23, с. 76–77]. Підтримуючи 
ці фактори впливу на вказаний процес, мож-
на додати ще й такі, як бурхливий розвиток 
міжбюджетних відносин в Україні наприкін-

ці ХХ сторіччя і їх нормативне регулювання, 
децентралізація повноважень органів місце-
вого самоврядування як учасників бюджет-
ного процесу, удосконалення методів і форм 
бюджетного контролю, правове регулювання 
відповідальності за порушення бюджетно-
го законодавства. Таким чином, визначення 
бюджетного права як підгалузі фінансового 
права є своєчасним і підкреслює важливість 
правового регулювання бюджетних відно-
син. Бюджетне право, будучи елементом сис-
теми фінансового права в якості підгалузі, 
містить кілька правових інститутів. 

Принципи бюджетного права – це ви-
значальні ідеї (засади, вимоги), які лежать 
в основі норм бюджетного права, що визна-
чають правові засади функціонування бю-
джетних відносин.

Висновки. Оскільки бюджетне право є 
підгалуззю фінансового права, принципи 
бюджетного права відображають загально-
правові принципи, загальні принципи фінан-
сового права і конкретизуються у власних 
принципах, що характеризують особливості 
побудови бюджетних відносин. З огляду на 
систему бюджетного права, разом із прин-
ципами бюджетного права діють принципи 
побудови його інститутів, відображаючи осо-
бливості їх структури. До основних рис, що 
об’єктивно впливають на формування прин-
ципів бюджетного права, належать: політич-
не та економічне становище країни, стан фі-
нансової системи і нормативна визначеність. 

Загальні принципи бюджетного права ма-
ють такі ж риси, які притаманні принципам 
права і принципам фінансового права, і ста-
новлять правове поле, в якому проявляються 
особливості функціонування бюджетних від-
носин в Україні. Спеціальні принципи бю-
джетного права визначають правові засади 
реалізації бюджетно-правових інститутів, що 
становлять систему бюджетного права і регу-
люють матеріально-правову та процесуальну 
бюджетну діяльність, міжбюджетні відноси-
ни, бюджетний контроль та відповідальність 
за порушення бюджетного законодавства. 
Принципи бюджетно-правових інститутів 
визначаються бюджетно-правовими норма-
ми і мають правотворчий, правозастосовний 
та правоохоронний зміст, що потребує по-
дальшого уточнення їх видів і призначення.
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В статье проводится теоретическое исследованиям понятия принципов бюджетного права. Да-
ется анализ подходов к определению принципов права, а также рассматриваются определения по-
нятия «принципы бюджетного права», которые содержатся в современной научной отечественной 
и зарубежной юридической литературе, указываются черты влияния на формирование принципов 
бюджетного права, а также их нормативно-правовое закрепление. Доказывается отличие между 
принципами бюджетного права и принципами бюджетной деятельности. Приводится авторское 
определение понятия «принципы бюджетного права» и доказывается, что как механизм регулиро-
вания бюджетной деятельности принципы проявляются в правотворческих, правоприменительных 
документах и нормативно-правовых актах. 

Ключевые слова: принцип, принципы права, бюджет, бюджетное право, финансовое право. 
 
 In this article a theoretical concept study of the principles of the budget law. Analysis of available ap-

proaches to determine the principles of law and considered the definition of "principles of budgetary law" 
contained in the modern scientific domestic and foreign legal literature indicates features influence the for-
mation of the principles of budget law and its regulatory consolidation. We must distinguish between the prin-
ciples of budget law and the principles of budget. The place budgetary rights as sub financial and proved by 
that volume, the tendency for separation and structuring relationships that are the subject of the budget law, 
they have much wider legal significance than the "institution." Available author's definition of "the principles 
of budgetary law" and have that as a mechanism of regulation of budgetary principles found in lawmaking in 
enforcement documents and legal acts. 

Key words: principle, principles of law, budget, budget law, financial law.


