
ор1·ану Т$.ІІ'НС мі;Іh~іонні нитрати ;~сржани. Крім того, н ІІсрю,т( орІ·аннаІІіЇ 

}li$.1JihHO<.:Ti ТаКОІ'О НОНОІ'О органу i<.:HyiOTh ІІрО6JІСVІИ Н рсаJІіjі.'ЩіЇ функціі1 
}ЩНОІ'О 0р1·ану, OCK\JihKИ, $.ІК ІІраНИJІО, VІСНЩИЧНІ рСКО\>1СН)Lі:І.ІІіЇ 110 НИ
КОНаННЮ функцій формуються після початку роботи цього органу, що 

усюш;:rнює весь робочий процес. 
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СІДОР M.l. 

І Іш(іон<LІ hНИЙ університет <<0 1 (есhка юри1 (ична аІІд1 (е\1ЇЯ>>, 
доцент кафедри адміністративного та фінансового права, 

КUН)lИ)Щ І ЮрИ1 (ИЧНИХ Наук, !(ОІ(еН'І' 

ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ К~ТЕГОРІЇ 
<•ФОРМУВЛІ 11 ІЯ БІОДЖКГУ>> 

Функціонунан ни ;~сржани, ;tіюІhністh у<:іх її і неппутін 3Начною УІі

рою 3і.Uсжатh ні;~ JаGс311С'1сності належними фінансоними ресурсами, 

шо зосереджені у бю;:rжетній системі і, перш за nce, у держаnно:-...-гу бю
джеті. Основною метою правового регулювання бюджетної сфери є мо

бL1ізація грошових коштів до бюджетної системи та ефективне їх вико

ристаrшя ;:r.1я суспіІІьrшх потреб . 
. За сnосю сутністю бю;:rжет с багатоаспектпою категорісю, що дас 

мож;Іині<.:тh р(ВІ';Іи;~ати Gкщжст у ;~скі;Іhкох асJJсктах. Так, науконці р(В

І'JІЩ(аютh Gк)і[жст $.ІК норматинно-11раноний акт, ик ІІснтралі:юнан11і1 

фонд грошових коштів, як зап.1анований перелік доходів і видатків 

на відповідний плановий період, як сукупність економічних віднос:ин 

шодо формування розподіТІу та використання ві;:rповідного центра.1ізо

nаного фонду грошових коштіn [ 1, с. 109]. Таким чином, бюджет можна 
розглядати як документ, що зовнішньо виражений у формі нормапш-. . . 
НО-ІІраНОІ'О акту та VIICTИTh IICIJCJIIK jаІІJІаНОНі:І.НИХ )lOXO.itІH Ті:!. НІ1,Т(аТКІН, 

а ТаКОЖ, $.ІК ІІ,СНТра;Іі:юнани~і фоН,Іt 1110ІІІОНИХ КОІІІТіН, 11~0 фopV1YIOThOI, 

р(НІІОЛі;Іиютhси та никористонуютh<.:}І ІІІ.І}ІХО\-1 ::;;tііkнснн}І економічних 

відносин. 
У науковій та навчальніІ':І літературі досить часто використовується 

такий термін, як формушшня бюджету, при цьому, слід зазначити, що 

нор11атшшого шІЗначення цього терміну бюджетне законодаnстnо не 
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містить. 1\с обуVІоН.ІІЮЕ нсо;(Н(Вначність т;Іумачснни І(І:.ОП) тср\1іну н 

контексті і1ою :шстосунанни. 

ЗVІіст форVІунанюІ Gю;Lжсту, ІІСрІІІ 3а нес, о6умон.-Існиі1 ро3уVІіНН}І 

бю;:ІЖету Тобто коли :\ІОВа йце про бюцжет як про фінансовий п.:ин, що 

має статус нормативно-правового акту на віцповіJний періоц, ue один 
J:\ticт фор:\tуnюшя бю;:ІЖету, а.1е, ко .. 1и :иоnа йде про бю;:ІЖет як uептра .. lі
:юnаний фонц грошових коштіn. то нtіст формуnапня бюджету інший. 

ТаюІ:\f чино:и n :\tежах фор:иуnання бюцжету мож1rшо nиокре:ии
ти )·ші СІ<JІ<ІJ(оні- І(С фор\1унаНН}І Gкнжсту }ІК ;(окуVІснту (фінансоноІ'О 

ІІ.-шну у формі нор\штинно-ІІранонот акту) та формунанни Gю;(жсту }ІК 

фонцу грошових коштів. 

Всі ції шоцо бюджету зційснюються в :\'Іежах бюджетного процесу. 

Віцпоnідно до по .. 1ожеш_, бюцжетпого законодаnстnа бюцжетпий пропес 
ск..,1ацасться 3 чотирьох стадій: 1) ск.т1адаппя проекту бюцжету, 2) ро 3гляд 
проекту та прийняття закону про .Jержашшй бюджет України (рішеп
Н}І 11ро \Ііснсниі1 Gкчжст): 3) никонаНН}І Gкчжсту, НІ<JІючаючи ннсссНН}І 

3\Іін ;ю :шкону 11ро ;lсржанниtі Gю.іLжст України (ріІІІСНН}І 11ро VІіснсниі1 

бюцжет); 4) піцготовка та розг .. 1яц звіту про виконання бюцжету і при
йняття рішеННЯ ЩОЦО НЬОГО r2, СТ. 191. 

Формування бюцжету як цоку:\'rенту перецбачає його ск.тшцання, 
розг .. 1яц та 3атnерцжеппя. Тобто фор:~луnання бюцжету як цоку:~лепту 
3ційсшосться n межах перших цnох стацій бюцжетпого процесу: ск.lа
_:шІІІІ}І ІІрОСКТУ 6І(НЖСТУ та flO:JІ-;ІИiL ІІрОСКТУ та ІІриtіІІ}ІТПІ :ШКОІІУ 11р0 

;lсржавІн1і1 Gю,т(жст Україm1 чи ріІІІСІІШІ І Іро мі<.:І(СІІиtі Gю;Lжст. При ІІІ.О

му, 11роскт Gююксту та 11роскт :1акону чи ріІІІсннs.~ 11ро Gю;Іжст- ІІС рі3ні 

Ю1ТСІ"ОріЇ, T<J.K }ІК ні;ю()ражукпь іІНН і-іою <ІСІІСКТИ- СКОНО\Іі'ІНИі1 та ІІра

НОНИі1. ФормунанюІ Gкнжсту ик норVІ<ІН1ННО-ІІраноноІп акту охоІІ.ІІЮЕ 
багато етапів, цо того як він буде опрrпюднений та набере чинність. 

Початком першої стадії бюджетного процесу, а отже й початком 

формуnапня цержашюго бюцжету необхіцпо nnажати початок розробки 

та затnердження п.lаІІУ заходіn Міністерством фіпансіn України щоцо 
Jабезпечеппя ск..,1ацюшя проекту Держашюго бюджету України та про

І·но3ю1х ІІОКа3никін ;ІсржанноІ·о Gю;Lжсту, ІІ(О :нііkнкн-:тьси н .-ІЮТО\1)' 

МlОІІ(l року, 1110 ІІСРСЮ-'Е ІІ.ІІаноно\1)' ІІсрю;Lу. 
Формування бюджет як документу~ нормативно-правового акту, фі

нансового п..1ану закінчується .. 1ише тоці, ко.1и закон про Державний 
бю;:ІЖет України чи рішення про місцевий бюцжет вступить в юрицичну 

СІШ)~ 

А1е, піц час ск.1адюшя проекту бюджету nажко передбачити усі :\ЮЖ

~Іині оGстанини, а осоG;н1но економічні та 110~1ітичні НСІ'ара:ни, ІІ(О Gс3-

ІІоссрс;tньо НІІ.ІІ и наютn на Gкнжстні 11окюни ки. В таю1х ниІШ.іLках .іЮ ;tі

ючого бюджету вносяться віцповідні зміни та цоповнення. Оскі..1ьки у 

цих випацках бюджет набуває додаткові в.1астивості у формі нових пра

вових категорій та обумов.1ює настання інших правових та економічних 
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нас;rі;(кін, то слі,т( ннажати rrc rrонсрнсНН$.ІVІ J(O форrvrунанн~r Gююксту. 

Тобто ннссснни jl\fiн J(O ;rіючого Gю;(жсту rvroж;rинo ннажати OJ(Hиrvr 3 ін
струмснтін формунанн$.1 Gю,т(жсту ~rк норrvrатинно-rrраноноrл акту. 

Що ж стосується формування бю;:rжету як централізованого фон

ду грошових коштів, то його формування здійснюється шляхом над

ходжепня nідпоnідних доходів з пешш:х джерел протягом бюджепюго 

періоду. тобто nідбуnасться виконапня бюджету за ;:rоходами. Найбільш 
Jастосоnуnапими методюнІ фор11уnання бюджету як центра.,1ізоnа

ноr'о фон;rу 111orrroниx коrrrтін є rrо,т(аткоr-шй та нсrrо;штконr1і1 мсто,т( 

rvroGi_ІJi3ar rії. 

Формування бюджету пош1нно здійснюватись на пр:инц:ипах, які 

поюш;:rені в основу правового регулювання бю;:rжетного процесу в ціло

му та окремих його стадій беJпосере;:rпьо. 

Слід Jалшчити, шо n Бюджетному кодексі України закріплепі прин
ципи бюджетпаї системи нашої ;:rержави, їх десять, але ці припuипи пе 

r<Jrас~rфікокано 3а інститута_\Н1 Gю;rжстноr·о rrpaкa. ТоGто, к Бю;rжстноvrу 

r<(щсксі не ::::наt-іrшrи сноt'О кі}(о6ражснни не .rишс Gc::;rroccpc;rньo rrрин

ципи формування бюджету безпосередньо, а.1е й пр:инц:ип:и з;:rійснення 

бюджетного процесу в цілому, в межах якого реа.1ізується формування 

бюджету. 

Таким чином, пі;:r формуnапням бю;:rжету можна роJуміти врегу

льована бюджетним законодавством сукупність дій упошюважепих 
суG'сктів шо;rо сКJrа;шнни, po:н:..t}t;ry та :штвср,І(жсншr Gю;rжсту, а також 

t)ИКОІ rar rr rи Gкщжсту :ш )lOXo)щ_vrи. 
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