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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На геополітичній карті світу важко віднайти модель

функціонування місцевих бюджетів, в якій обсяг влас�
них доходів відповідав би видатковим повноваженням
місцевої влади. Причини цього зводяться від відміннос�
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INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL EQUALIZATION
OF TERRITORIES

Вивчено науковоJтеоретичні аспекти використання інструментів фінансового вирівнювання териJ

торій. Обгрунтовано, що ефективне функціонування міжбюджетних трансфертів у його механізмі дає

змогу урівноважити рівень соціальноJекономічного розвитку не тільки окремих регіонів, а й держави в

цілому. Це сприяє матеріалізації конституційних гарантій суверенітету, розвитку демократичних переJ

творень та комплексної реалізації бюджетної політики на місцевому рівні.

Проаналізовано стан міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів України та

країн ОЕСР. З одного боку, їх висока питома вага свідчить, що держава зацікавлена, аби фінансування

заходів соціальноJекономічного характеру відбувалося у належному обсязі та якості в усіх регіонах. З

іншого боку, надмірний вплив міжбюджетних трансфертів може ставити місцеву владу в опосередковаJ

ну залежність від центральних органів державного управління.

Сформовано наукові засади вдосконалення цього інструменту фінансового вирівнювання, що з прагJ

матичної точки зору дасть можливість наділити місцеву владу необхідними важелями впливу та забезJ

печить спроможність регіонів до розвитку. Адже, крім фінансування видатків місцевих бюджетів, міжбюдJ

жетні трансферти створюють такі механізми, які впливають на управління державними і місцевими фінанJ

сами, справедливість й ефективність надання суспільних благ та послуг.

The article presents theoretical aspects of the use of instruments of financial equalization of territories. Proved,

that effective functioning of intergovernmental transfers in mechanism of financial equalization makes it possible

to balance the level of social and economic development of some regions and the state as a whole. This helps to

materialize the constitutional guarantees of sovereignty, democratic reforms and implementation of budget policy

at the local level.

The current state of intergovernmental transfers in the structure of local budget revenues in Ukraine and

OECD countries is analyzed. On the one hand, their high proportion shows that the state is interested to finance

social and economic measures in the proper amount and quality in all regions. On the other hand, the excessive

influence of intergovernmental transfers may ask local authority to indirectly dependent from the central

government.

The scientific basis of improving this instrument of financial equalization is formed. This will enable local

authority to give the necessary levers of influence and provide regions the ability to develop. Because, in addition

to funding local budget expenditures, intergovernmental transfers create such mechanisms, that affect the

management of state and local finance, equity and efficiency provision of public goods and services.

Ключові слова: місцеві бюджети, фінансове вирівнювання територій, міжбюджетні трансферти, дотації,
субвенції.
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тей у географічному розташуванні, природно�кліматич�
них умовах та ресурсному потенціалі регіонів до не�
рівномірного розміщення виробничої бази й історичних
особливостей розвитку держави. Для їх усунення чи
хоча б зменшення негативних наслідків використову�
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ються інструменти фінансового вирівнювання, механізм
яких спрямований на збільшення дохідної бази бюд�
жетів територій з малим податковим потенціалом або
надмірними витратами на забезпечення суспільного доб�
робуту.

З теоретичної точки зору, інструменти фінансово�
го вирівнювання дають змогу знизити вплив фіскальних
дисбалансів на соціально�економічний розвиток тери�
торій, відтак змістити невідповідність між обсягами
фінансових ресурсів органів влади одного або різних
рівнів для виконання покладених на них функцій і зав�
дань. На горизонтальному рівні використовуються
інструменти між бюджетами одного рівня, тоді як на
вертикальному рівні — між бюджетами вищого та ниж�
чого рівнів. Цим досягається відповідність між загаль�
ною сумою доходів місцевих бюджетів і гарантованим
державою мінімальним рівнем суспільних благ та по�
слуг, що надаються мешканцям територіальних громад.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концептуальні засади фінансового вирівнювання

територій і, зокрема, теоретико�методологічні аспекти
міжбюджетних трансфертів розвивали представники
західної фінансової думки Р. Баль [1], Р.М. Берд [2],
Р.В. Бодвей [3], Т. Тер�Мінасян [4], А. Шах [5], Х. Цім�
мерман [6] й інші. Помітний внесок у їх поглиблення в
частині зменшення патерналістських акцентів у функ�
ціонуванні місцевої влади і приведення у відповідність
до вимог Європейської хартії місцевого самоврядуван�
ня зробили українські вчені В.Г. Дем'янишин [7],
В.В. Зайчикова [8], О.П. Кириленко [9], В.І. Кравченко
[10], М.І. Кульчицький [11], Ц.Г. Огонь [12], Ю.В. Пасі�
чник [13], С.В. Слухай [14], С.І. Юрій [15] та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Утім виклики, які постають перед нашою державою,

потребують по новому подивитися на систему фінансо�

вого вирівнювання. Місцеві бюджети мають функціону�
вати як злагоджений механізм, не дивлячись на те, що
забезпечення відповідності фінансових ресурсів запла�
нованим асигнуванням сьогодні відбувається, головним
чином, за рахунок міжбюджетних трансфертів. Відтак,
вироблення наукових підходів до вдосконалення цього
інструменту фінансового вирівнювання лягло в основу
мети статті, а її вирішення дасть можливість наділити
місцеву владу необхідними важелями впливу, що забез�
печать спроможність регіонів до розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття фінансового вирівнювання є одним з
найбільш дискусійних у фінансовій науці. Деякі вчені
його розглядають як процес перерозподілу фінансових
ресурсів на користь адміністративно�територіальних
одиниць, які не володіють достатньою власною дохід�
ною базою [16, с. 101]. Інші — трактують з позиції при�
ведення у відповідність витрат бюджетів до гарантова�
ного державою мінімального рівня суспільних благ і
послуг, ліквідації диспропорцій у здійсненні бюджет�
них видатків [17, с. 155]. Незважаючи на контра�
версійність, у них окреслюється головна мета фінансо�
вого вирівнювання — створення рівних можливостей
для соціально�економічного розвитку регіонів (рис. 1).

Про це йде мова у Європейській хартії місцевого са�
моврядування, яку наша держава ратифікувала в другій
половині 1990�их рр., відтак, взяла на себе зобов'язан�
ня виконувати її положення. У пп. 5 ст. 9 цього норма�
тивно�правового документа зазначено, що захист більш
слабких у фінансовому відношенні органів місцевого са�
моврядування передбачає запровадження процедур
бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів з
метою подолання наслідків нерівного розподілу потен�
ційних джерел фінансування і фінансового тягаря [18].
Причому зазначені процедури або заходи не повинні

 

Головна мета фінансового вирівнювання – створення рівних можливостей  
для соціально-економічного розвитку регіонів 
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Рис. 1. Фіскальні дисбаланси у контексті реалізації головної мети фінансового вирівнювання територій
Джерело: розробка автора.

Нормативно-
правовий документ 

Дата 
прийняття Міжбюджетні трансферти 

Закон України “Про 
бюджетну систему 
України” 

05.12.1990 
№ 512-XII 

Дотації та субвенції з Державного бюджету України, республіканського 
бюджету АР Крим і місцевих бюджетів 

Бюджетний кодекс 
України 

21.06.2001 
№ 2542-III 

Дотація вирівнювання; субвенція; кошти, що передаються до Державного 
бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; інші 
дотації 

Бюджетний кодекс 
України 

08.07.2010 
№ 2456-VI 
(стара 
редакція) 

Дотація вирівнювання; субвенції; кошти, що передаються до державного 
бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; додаткові дотації 

Бюджетний кодекс 
України 

08.07.2010 
№ 2456-VI 
(нова редакція) 

Базова дотація; субвенції; реверсна дотація; додаткові дотації 

Таблиця 1. Види міжбюджетних трансфертів у бюджетному законодавстві України

Джерело: побудовано на основі бюджетного законодавства України.
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завдавати шкоди повноваженням, які органи місцевого
самоврядування здійснюють у межах власної компе�
тенції.

Питання фінансового вирівнювання розглядаються
також в нормативно�правовому полі. Викликає диску�
сію абз. 3 ст. 95 Конституції України, в якому зазначе�
но про прагнення держави до збалансованості бюдже�
ту [19]. Цю тезу Конституційний Суд України розтлу�
мачив як обов'язок держави на засадах справедливого,
неупередженого розподілу суспільного багатства між
громадянами, територіальними громадами враховувати
загальносуспільні потреби [20]. Це суперечить змісту
принципу збалансованості, визначеному в ст. 7 Бюджет�
ного кодексу України від 08.07.2010 № 2456�VI, згідно
якого повноваження на здійснення витрат бюджету
мають відповідати обсягу надходжень бюджету [21].

Згадане положення розкрите в ст. 66 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997

№ 280/97�ВР. Зокрема місцеві бюд�
жети мають бути достатніми для
забезпечення виконання органами
місцевого самоврядування наданих
їм законом повноважень та забез�
печення населення послугами не
нижче рівня мінімальних соціальних
потреб [22]. Тобто повноваження на
здійснення видатків місцевих бюд�
жетів повинні відповідати обсягу
надходжень. У разі вичерпання всіх
можливостей для збалансування
місцевих бюджетів і при цьому не
забезпечується покриття видатків,
держава вдається до їх вирівнюван�
ня за рахунок передачі необхідних
коштів до місцевих бюджетів у виг�
ляді міжбюджетних трансфертів.

Поняття "трансферт" широко
застосовується не тільки у фінан�
совій науці, а й в різних сферах
людської діяльності. У французькій
мові його вживають для позначен�
ня переказу іноземної валюти з

однієї держави до іншої або надання права володіння
іменними цінними паперами. В англійському лексиконі
про трансферт говорять у контексті передачі знань і
досвіду для надання науково�технічних послуг, засто�
сування технологічних процесів, випуску продукції
тощо. Щоправда, найбільш традиційним й усталеним у
нашій свідомості є розуміння цього поняття як сукуп�
ності фінансових ресурсів, що передаються з держав�
ного бюджету до місцевих бюджетів або навпаки з ме�
тою вирівнювання доходів та видатків.

Виходячи з етимології цього поняття, міжбюджет�
ними трансфертами називають бюджетні кошти, які бе�
зоплатно та безповоротно передаються з одного бю�
джету до іншого. На практиці це здійснюється для не�
допущення виникнення або уникнення постфактум го�
ризонтальних і вертикальних дисбалансів, тобто не�
відповідності між обсягами бюджетних коштів того чи
іншого рівня влади та повноваженнями, які на нього по�
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Рис. 2. Дотації місцевим бюджетам України за 2007—2016 рр.

Джерело: обудовано на основі даних Державної казначейської служби України.

Таблиця 2. Види субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та їх характеристика

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України.

Галузь Одержувач Вид субвенції 
Економічна 
діяльність 

Місцеві бюджети Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій 

Місцеві бюджети Будівництво житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
участь в АТО 

Бюджет 
м. Дніпра 

Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро

Місцеві бюджети Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України 

Місцеві бюджети Компенсація ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження 

Бюджети ОТГ Формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
Загально-
державні 
функції 

Бюджет м. Києва Обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 р. 
Місцеві бюджети Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів 
Освіта Місцеві бюджети Фінансування освітніх програм і заходів
Охорона 
здоров’я 

Місцеві бюджети Фінансування програм і заходів в сфері охорони здоров’я 
Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я  
Придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги 
Виконання проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 

Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення 

Місцеві бюджети Виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям-
інвалідам тощо 
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-
комунальних послуг 
Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання побутового 
палива і газу 
Виплата державної соціальної допомоги за принципом “гроші ходять за 
дитиною” 

Бюджет м. Жовті 
Води 

Виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення 
м. Жовті Води  
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кладаються в процесі розподілу компетенцій і відпові�
дальності. Особливої ваги питання надання міжбюджет�
них трансфертів набувають на сучасному етапі украї�
нського державотворення, коли відчувається брак
фінансових ресурсів та важелів впливу на соціально�
економічний розвиток територій.

Зокрема за роки незалежності склад міжбюджет�
них трансфертів зазнав послідовних змін. У Законі Ук�
раїни "Про бюджетну систему України" не було чітко
визначено їх переліку, позаяк в одних статтях йшла мова
про дотації і субвенції з Державного бюджету України, а
в інших — згадувалися дотації та субвенції, отримані з
бюджетів вищого рівня. З прийняттям у 2001 р. Бюджет�
ного кодексу України міжбюджетні трансферти набу�
ли інших форм, до яких належали дотації вирівнюван�
ня, субвенції, кошти, що передаються до Державного
бюджету України та місцевих бюджетів з інших місце�
вих бюджетів, інші дотації. Сьогодні в складі міжбюд�
жетних трансфертів з'явилися нові інструменти (табл.
1).

У старій редакції Бюджетного кодексу України під
поняттям "дотація вирівнювання" розуміли міжбюджет�
ний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності
того місцевого бюджету, який його отримує. Прикла�
дом була дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та
Севастополя, міст республіканського Автономної Рес�
публіки Крим й обласного значення, районним бюдже�
там, іншим бюджетам місцевого самоврядування. Вона
визначалася як перевищення розрахункового обсягу ви�

датків місцевих бюджетів, що врахо�
вуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, обра�
хованого із застосуванням таких по�
казників: фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та кори�
гуючих коефіцієнтів.

Або, наприклад, дотація вирів�
нювання бюджету Автономної Рес�
публіки Крим й обласним бюдже�
там, що визначалася як перевищен�
ня розрахункового обсягу видатків
цих бюджетів, обрахованого із зас�
тосуванням фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та кори�
гуючих коефіцієнтів, над розрахун�
ковим обсягом їх доходів. При цьо�
му розрахунковий обсяг доходів
бюджету Автономної Республіки
Крим й обласних бюджетів обчис�
лювався на основі прогнозних по�
казників доходів, що зараховують�
ся до цих бюджетів, із застосуван�
ням індексу відносної податкоспро�

можності — коефіцієнта, що визначав рівень податкос�
проможності відповідного бюджету у порівнянні з ана�
логічним середнім показником.

Нова редакція Бюджетного кодексу України не
тільки змістовно видозмінила, а й концептуально сфор�
мувала нову систему міжбюджетних трансфертів в
нашій державі. Зокрема її основу склали базова та ре�
версна дотації, які призначені для горизонтального ви�
рівнювання податкоспроможності територій і функці�
онують між державним та місцевими бюджетами й на�
впаки. Базова дотація надається з державного бюдже�
ту місцевим бюджетам, причому ресурсною базою для
її перерахування є загальнодержавні податки і збори,
що надходять до загального фонду державного бюдже�
ту. Реверсна дотація перераховується в іншому напрямі,
а саме з місцевих бюджетів до державного бюджету.

Практика надання дотацій місцевим бюджетам Ук�
раїни протягом 2007—2014 рр. свідчить про істотне
збільшення їх обсягу з 23,3 млрд грн. до 64,4 млрд грн.
(рис. 2). Найбільшу питому вагу займали дотації вирів�
нювання з державного бюджету місцевим бюджетам
(понад 90%). Решта дотацій не мали вагомого впливу на
виконання місцевими органами виконавчої влади й орга�
нами місцевого самоврядування покладених на них
функцій і завдань. Питома вага додаткової дотації з дер�
жавного бюджету на вирівнювання фінансової забез�
печеності місцевих бюджетів становила близько 5%, а
її розподіл здійснювався за формульним підходом, ви�
ходячи з кількості бюджетних установ на тисячу чоловік
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населення та щільності населення адміністративно�те�
риторіальних одиниць.

Впровадження базової та реверсної дотацій призве�
ло до скорочення у майже 9 разів надходження загаль�
ного обсягу цих інструментів вирівнювання дохідної
спроможності бюджетів. Якщо в 2014 р. сума дотацій ви�
рівнювання становила 64,4 млрд грн., а їх питома вага —
49,3% у міжбюджетних трансфертах, то в 2015 р. — 7,3
млрд грн., або 4,2%, у 2016 р. — 4,2 млрд грн., або 3,1%.
Утім, це аж ніяк не вплинуло на тенденційність фінан�
сування видатків місцевих бюджетів за рахунок міжбю�
джетних трансфертів, що дестимулює органи місцево�
го самоврядування до пошуку власних джерел доходів
місцевих бюджетів [23, с. 43]. Іншими словами, наскільки
зменшилися надходження дотацій, настільки зросли
обсяги субвенцій.

Субвенції є міжбюджетними трансфертами для ви�
користання на певну мету в порядку, визначеному ор�
ганом, який прийняв рішення про надання. Головним чи�
ном, вони надаються для здійснення державних програм
соціального захисту (наприклад, пільги та житлові суб�
сидії населенню на придбання пічного побутового па�
лива і скрапленого газу, оплату електроенергії, природ�
ного газу та комунальних послуг, пільги з послуг зв'яз�
ку та інші пільги). Значно менші суми йдуть на будівниц�
тво, реконструкцію, ремонт й утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах, утриман�
ня об'єктів спільного користування та виконання інвес�
тиційних програм з місцевих бюджетів.

Як видно з рисунка 3, субвенції місцевим бюджетам
протягом 2007—2014 рр. демонструють тенденцію до
зростання з 21,3 млрд грн. до 66,2 млрд грн. Їх змен�
шення у 2009 р. на 2,6 млрд грн., або 8,6%, продиктова�
не наслідками загальносвітової фінансової кризи, яка
не тільки охопила галузі економіки, а й негативно по�
значилася на реалізації соціальної функції держави.
Адже переважна більшість субвенцій мають соціальне
спрямування, як от виплата допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, людям з особливими потре�
бами, тимчасової державної допомоги дітям. Тому
нашій державі необхідно хоча б частково відмовитися
від патерналістської системи надання субвенцій та бу�
дувати нову соціальну модель суспільства.

Поки цього не відбулося, після внесення згаданих
змін до Бюджетного кодексу України обсяг субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам збільшився в

два з половиною рази й сьогодні їх питома вага у
міжбюджетних трансфертах становить понад 95%. Зро�
зуміло, що 166,7 млрд грн. у 2015 р. і 131,4 млрд грн. у
2016 р. дають змогу легко профінансувати завдання та
функції, які органи місцевого самоврядування здійсню�
ють у контексті власної компетенції [23, с. 20]. Хоча
надмірне використання субвенцій може дещо дестиму�
лювати органи місцевого самоврядування у збільшенні
обсягу власних надходжень та пошуку альтернативних
джерел формування ресурсної бази місцевих бюджетів
[24, с. 91].

Велика частка міжбюджетних трансфертів у струк�
турі доходів місцевих бюджетів України є усталеною
практикою сьогодення. З одного боку, держава повин�
на бути зацікавлена, щоб фінансування заходів соціаль�
но�економічного характеру відбувалося у належному
обсязі та якості в усіх регіонах, виступаючи своєрідним
"контролером" витрачання бюджетних коштів. З іншо�
го боку, значний вплив міжбюджетних трансфертів ста�
вить місцеву владу в пряму залежність від центральних
органів державного управління. Ключовим чинником
має стати ефективне формування системи місцевих
фінансів, здатної перетворити територіальні громади з
дотаційних на суб'єкти, які зможуть забезпечити су�
спільний добробут їх мешканців.

Як видно на рисунка 4, до 2010 р. питома вага
міжбюджетних трансфертів в доходах місцевих бюд�
жетів не перевищувала 50%, а пікового значення (близь�
ко 60%) досягнула в 2015 р. Зрештою, це характерно не
тільки для нашої держави, адже без міжбюджетних
трансфертів не можуть бути забезпеченні фінансуван�
ням близько 60% субнаціональних витрат у країнах, що
розвиваються, і країнах з перехідною економікою, а тре�
тини — в країнах ОЕСР. З цього приводу вчений�еко�
номіст зі світовим ім'ям А. Шах писав, що крім фінансу�
вання витрат, вони створюють такі механізми, які впли�
вають на управління фінансами, ефективність і справед�
ливість надання суспільних благ та послуг [3, с. 1].

Міжбюджетні трансферти відіграють принципово
важливу роль у системі місцевих фінансів: використо�
вуються для того, аби доходи відповідали видатковим
повноваженням різних рівнів влади. Основна проблема,
яка сьогодні характерна для цього інструмента фінан�
сового вирівнювання, — корупційна складова витрачан�
ня (причому мова йде про зловживання чиновників при
визначені тих чи інших цілей, брак прозорості та неза�

67,0
61,6

81,5

43,7
39,9

31,8

52,8

71,4

44,4
49,2

25,9

69,8

41,8

29,1 30,6

58,5

38,7

10,8

33,0

25,7

43,6

59,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

В
ел
ик

об
ри

та
ні
я

Гр
ец
ія

Д
ан

ія

Е
ст
он

ія

Із
ра
їл
ь

Ір
ла
нд

ія

Іс
ла
нд

ія

Іт
ал
ія

Л
ат
ві
я

Л
ю
кс
ем

бу
рг

Н
ід
ер
ла
нд

и

Н
ор
ве
гі
я

П
ол
ьщ

а

П
ор
ту
га
лі
я

С
ло
ва
чч
ин

а

С
ло
ве
ні
я

У
го
рщ

ин
а

Ф
ін
ля
нд

ія

Ф
ра
нц

ія

Ч
ес
ьк

а 
Ре
сп
уб
лі
ка

Ш
ве
ці
я

У
кр

аї
на
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Джерело: побудовано на основі даних ОЕСР.
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довільна підзвітність громадськості). Тут доречно наве�
сти епіграф до практичного посібника з міжбюджетних
трансфертів: "Практика міжбюджетних трансфертів є
магічним мистецтвом проходження грошей від одного
уряду до іншого, спостерігаючи, як вони зникають в
повітрі" [25, с. 3].

Неоднозначні думки викликає питома вага міжбюд�
жетних трансфертів у загальному обсязі доходів бюд�
жетів різних рівнів. У федеративних країнах, наприк�
лад, в Австрії їх розподіл між центральним, регіональ�
ними і місцевими бюджетами становить 0,45%, 81,05%
та 64,99%, у Бельгії — 0,13%, 62,73% і 47,26%, в Німеч�
чині — 0,66%, 14,62% і 37,48%, у Швейцарії — 0,64%,
24,24% і 10,97%. В унітарних країнах найбільша питома
вага міжбюджетних трансфертах в доходах місцевих
бюджетів характерна для Данії (58,46%), Естонії
(81,54%), Люксембургу (52,76%) та Нідерландів
(71,42%), менше 50% — в Ізраїлі, Італії, Латвії, Норвегії,
Польщі, Португалії, Угорщині, Чеській Республіці,
Франції, Швеції.

Крім міжбюджетних трансфертів, загальносвіто�
вий досвід апробував низку інших інструментів фінан�
сового вирівнювання (рис. 6). В країнах Західної Євро�
пи і Північної Америки усунення диспропорцій між
видатковими повноваженнями та можливостями от�
римання доходів для їх реалізації відбувається шля�
хом розподілу податкових джерел між різними лан�
ками бюджетної системи. Натомість у країнах Півден�
ної Америки, Азії та Африки застосовуються меха�
нізми дольової участі у податкових надходженнях, які
відіграють набагато важливішу роль, ніж міжбю�
джетні трансферти. Якщо перші дві групи інстру�
ментів в тій чи іншій мірі використовуються в Україні,
то третя група практично не знайшла практичного за�
стосування.

ВИСНОВКИ
Ефективність використання інструментів фінансо�

вого вирівнювання залежить від курсу місцевої бюд�
жетної політики, як сукупності заходів місцевих
органів виконавчої влади й органів місцевого самовря�
дування, покликаних зміцнити доходну частину місце�
вих бюджетів, посилити соціальну спрямованість їх
асигнувань і створити умови для економічного розвит�
ку територій. Здійснюючи перерозподіл фінансових ре�
сурсів між ланками бюджетної системи, необхідно па�
м'ятати важливе правило: поліпшення фінансового ста�
ну реципієнтів не має негативно вплинути на стан до�
норів. Причому досягнення такого компромісу має
спрямовуватися на активізацію усього ресурсного по�
тенціалу.

Звичайно, в усіх адміні�
стративно�територіальних
одиницях існує різна вар�
тість ресурсів на виробниц�
тво суспільних благ і по�
слуг, пов'язана з витратами
на електроенергію, рівнем
заробітної плати тощо.
Крім того, дуже часто тери�
торіальний розподіл подат�
кового навантаження не
відповідає розподілу отри�
мувачам цих благ та послуг.
Механізм фінансового вир�
івнювання за рахунок між�
бюджетних трансфертів
дає змогу урівноважити
рівень соціально�економіч�
ного розвитку не тільки ок�
ремих територій, а й держа�
ви в цілому. Це найбільш
прагматичний крок на шля�
ху до матеріалізації консти�

туційних гарантій суверенітету, побудови гнучкої де�
мократичної системи влади та комплексної реалізації
бюджетної політики в регіонах.

Загалом же, сьогодні стан фінансування видатків
органів місцевого самоврядування на виконання
функцій і завдань у межах власної компетенції та ре�
алізації делегованих центральною владою повнова�
жень є надзвичайно складним, а нинішню структуру
наповнення місцевих бюджетів не можна вважати
досконалою. Натомість ці бюджети повинні функці�
онувати як злагоджений механізм, забезпечуючи
відповідність фінансових ресурсів запланованим асиг�
нуванням. З цією метою вміле використання інстру�
ментів фінансового вирівнювання територій дасть
змогу не тільки наділити органи місцевого самовря�
дування необхідними важелями, а й забезпечити спро�
можність їх до розвитку.
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