
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/2014100

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Дестабілізація макроекономічних пропорцій, яка є
наслідком матеріально-фінансової незбалансованості,
призводить до негативних явищ в економіці як країни в
цілому, так і її регіонів. Існуючі деформації у вітчизняній
економіці, зумовлені створеними соціально-економіч-
ними, політико-правовими і морально-етичними умова-
ми, призвели до виникнення і посилення диспропорції
розподілу та перерозподілу ВВП (вимірювача сукупно-
го суспільного продукту [1]), що негативно відбиваєть-
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У статті встановлено існування прямої залежності між величиною факторів виробництва та ВВП, за
рахунок розподілу та перерозподілу якого в основному формуються централізовані фонди грошових
коштів, зокрема, місцеві бюджети. Зазначено, що перерозподіл ВВП включає два етапи: на першому етапі
відбувається розподіл доданої вартості та формування первинних доходів суб'єктів, зайнятих у створенні
валового національного продукту (ВНП), а на другому етапі відбувається вилучення частини доходів у
власників первинних доходів: фізичних осіб (заробітна плата), домогосподарств (дохід) та юридичних
осіб (прибуток) шляхом застосування податкового та неподаткового (інфляційного, позичкового) методів.
Дослідженням доведено, що вхідні фінансові потоки місцевих бюджетів мають певні особливості, зокре-
ма, не утворюються за рахунок використання інфляційного методу. Аргументовано, що у випадку реа-
лізації фізичного капіталу (комунального майна, угідь) джерелом формування вхідних фінансових потоків
місцевих бюджетів є національне багатство (НБ). Розкрито, що джерелом формування фінансових по-
токів місцевих бюджетів може бути національний дохід інших країн та фонди міжнародних фінансових
інституцій у випадку здійснення запозичень (у формі прямого кредиту та при емісії й розміщенні цінних
паперів). Визначено, що вихідні фінансові потоки місцевих бюджетів забезпечують надання населенню
суспільних благ. Зроблено висновок про необхідність застосування наукового підходу до управління
фінансовими потоками місцевих бюджетів, що сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів та
країни в цілому.

The existence of a direct relationship between the magnitude of the factors of production and GDP been
ascertained in this paper. Centralized funds of the funds, including local budgets, are mainly formed due to the
distribution and redistribution GDP. Indicated that the redistribution of GDP consists of two steps: the first step
is the distribution of value added and formation of primary income of subjects, employed in the creation of GDP,
and the second step is withdrawal in the primary income owners: the individuals(wages), households (income)
and entities (profit) by applying the tax and non-tax methods. Studies have shown that incoming cash flows of
local budgets have certain features, in particular, is not formed by using the inflation method. Was argued that
when the physical capital (public property, land) sold the source of incoming cash flows of local budgets is
national wealth (NW). Revealed that the source of the finance flows of local budgets may be the national income
of other countries and fonds of international financial institutions in the case of borrowing (in the form of a direct
loan, the issue and placement of securities). Determined that the outgoing financial flows of the local budgets
ensures the provision of provision of public goods of the population. The output made about the need of use a
scientific approach to the management of financial flows of local budgets that will be promote social and economic
development of the regions and the country as a whole.

Ключові слова: фінансові потоки, місцеві бюджети, ВВП, фактори виробництва, сукупний суспільний
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ся на процесах суспільного відтворення та обсягах
фондів грошових коштів (фондів фінансових ресурсів).
Саме тому, оптимізація фінансових потоків та своєчас-
не коригування напряму їх руху зумовлюють можли-
вості для створення передумов безперебійного та зба-
лансованого соціально-економічного розвитку суб'єктів
господарювання, регіону, країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та методологічні аспекти фінансових

потоків досліджували такі зарубіжні та вітчизняні вчені,
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як Азаренкова Г.М., Горбунов А.Р., Концева В.В., Кос-
тенко С.С., Лазичев О., Майборода О.В., Мороз Л.І.,
Моткуєва А.А., Новіков О.О., Уваров С.А., Черевко В.О.,
Школьник І.О. та ін. Віддаючи належне їх напрацюван-
ням, слід зазначити, що й досі залишають недостатньо
дослідженою економічна природа фінансових потоків
місцевих бюджетів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття економічної при-

роди фінансових потоків місцевих бюджетів, що дозво-
лить виявити джерела їх формування та напрями зрос-
тання фінансового потенціалу регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтенсивним фактором економічного зростання в

країні, як відомо, виступає якісне покращення розпо-
дільчих та перерозподільчих процесів, яке, в свою чер-
гу, впливає на відтворюваний процес. Відтворювальний
процес зумовлює відповідний рух капіталу, природних
ресурсів та робочої сили (факторів виробництва). Від
величини факторів виробництва, відповідно марксись-
кої теорії, залежить величина постійного (C) та змінно-
го (V) капіталу [2]. Величина капіталу впливає на вели-
чину сукупного суспільного продукту, який у вартісно-
му виразі є сумою вартостей продукції усіх суб'єктів гос-
подарювання, що складається з постійного капіталу,
змінного капіталу та додаткової вартості (m). Тобто
створення максимально сприятливих умов для залучен-
ня ресурсів у виробничий процес та їх ефективне вико-
ристання є пріоритетним завданням фінансової політи-
ки держави й місцевого самоврядування, вирішення яко-
го покращить фінансовий потенціал регіону та країни в
цілому. Від успішного вирішення цього завдання зале-
жатиме величина сукупного суспільного продукту та
його частини національного доходу (сума оборотного
капіталу та доданої вартості) як основного джерела
наповнення централізованих фондів грошових коштів
(рис. 1).

Таким чином, існує пряма залежність між величи-
ною факторів виробництва та ВВП (основним вимірю-
вачем сукупного суспільного продукту), за рахунок роз-
поділу та перерозподілу якого, в основному, формують-
ся централізовані фонди грошових коштів. Розподіл
ВВП передбачає розподіл доданої вартості та форму-
вання первинних доходів суб'єктів, зайнятих у створенні
ВНП [3]. До таких суб'єктів (власників первинних до-
ходів) відносять:

— фізичних та юридичних осіб, що отримують за-
робітну плату, орендну плату (ренту), проценти, при-
буток та утворюють національний дохід (НД);

— державу та територіальну громаду, які отриму-
ють прибуток від державного та комунального секто-
ру, надходження від володіння державним й комуналь-
ним майном, угіддями та від наданих послуг (рента, про-

цент, плата та інші). Такі кошти й надходять до бюджетів
відповідного рівня.

Крім того, на етапі розподілу ВВП та формування
відповідного централізованого фонду (в залежності від
закріпленої у законодавстві норми) надходять непрямі
податки.

Перерозподіл ВВП, який безпосередньо пов'язаний
із створенням та використанням централізованих
фондів коштів, включає два етапи. На першому етапі
відбувається вилучення частини доходів у власників пер-
винних доходів фізичних осіб (заробітна плата), домо-
господарств (дохід) та юридичних осіб (прибуток) шля-
хом застосування податкового та неподаткового
(інфляційного, позичкового) методів. Після сплати
відповідних податків (зокрема, в Україні фізичними осо-
бами та домогосподарствами — податку з доходів
фізичних осіб, а юридичними особами — податку на
прибуток підприємств) у суб'єктів формуються вторинні
доходи (чистий прибуток та чистий дохід), які можуть
також розподілятися або на споживання або на збере-
ження. Під час споживання вторинні доходи можуть
підпадати під дію інфляційного методу формування цен-
тралізованих фондів коштів, а збереження може пере-
творюватись у інвестиції, які й залучаються відповідни-
ми суб'єктами господарювання, у тому числі органами
державної влади та місцевого самоврядування. Заува-
жимо, що держава в особі органів державної влади та
органів місцевого самоврядування може залучати (у
формі запозичень) тимчасово вільні грошові кошти
фізичних і юридичних осіб шляхом прямого державно-
го (місцевого) кредиту та випуску й реалізації цінних
паперів.

Отже, під час розподілу та перерозподілу ВВП
утворюються вхідні фінансові потоки централізованих
фондів грошових коштів (рис. 2).

Варто зазначити, що джерелом наповнення цент-
ралізованих фондів коштів та формування фінансо-
вих потоків може бути не лише ВВП (або його части-
на національного доходу (НД), а й національне багат-
ство (НБ). Так, фізичний капітал (нагромаджені ма-
теріально-речові фонди) може продаватися, за раху-
нок чого утворюватимуться вхідні фінансові потоки
централізованих фондів коштів. Наприклад, до за-
гального фонду державного бюджету України від
приватизації державного майна у 2013 році надійшло
1,5 млрд грн. [4].

Ще одним джерелом наповнення бюджетів різних
рівнів є НД інших країн та фонди коштів міжнародних
фінансових інституцій у випадку залучення грошових
коштів у вигляді зовнішніх запозичень (державного (міс-
цевого) кредиту й розміщення цінних паперів).

Таким чином, до джерел формування фінансових
потоків централізованих фондів коштів відносять: ВВП,
власне національне багатство (НБ) країни та НД іншої
країни.
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Сукупний суспільний продукт (ВВП) 

Рис. 1. Схема залежності величини сукупного суспільного продукту (ВВП) від факторів виробництва

Джерело: складено автором за даними [2, том I, глава III].
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На другому етапі перерозподілу
ВВП (вторинний розподіл) утворю-
ються вихідні фінансові потоки цент-
ралізованих фондів грошових коштів,
напрям руху та величина яких зале-
жить від мети економічної політики
держави. Однак, існують напрями
руху фінансових потоків, які є об'єк-
тивно необхідними для існування як
держави, так і місцевого самовряду-
вання (рис. 3).

Разом з тим, слід зауважити, що
джерела утворення вхідних фінансо-
вих потоків та напрями руху вихідних
фінансових потоків будуть різнитися
в залежності від рівня, на якому фор-
муються фонди грошових коштів. Так,
на макрорівні формується централізо-
ваний фонд грошових коштів — дер-
жавний бюджет (в унітарних країнах)
та федеральний бюджет (в федератив-
них країнах). На мезорівні в результаті
руху фінансових потоків також фор-
муються централізовані фонди
коштів, однак, у вигляді місцевих бюд-
жетів (в унітарних країнах) та бюд-
жетів суб'єктів федерації — регіональ-
них бюджетів, бюджетів штатів та
інших (в федеративних країнах).
Фінансові потоки мікрорівня формують децентралізо-
вані фонди коштів підприємств (установ, організацій),
домогосподарств, фізичних осіб.

У контексті даного дослідження нами будуть роз-
глянуті особливості утворення та руху фінансових по-
токів мезорівня унітарних країн, до яких відноситься
Україна. Зауважимо, що фінансові потоки місцевих
бюджетів порівняно з фінансовими потоками держав-
ного бюджету та фондів підприємств (установ, органі-
зацій), домогосподарств й фізичних осіб мають певні
особливості. Наприклад, на відміну від державного бюд-
жету, до місцевих бюджетів не надходять грошові кош-
ти залучені інфляційним методом. Натомість, до місце-
вих бюджетів надходить прибуток, отриманий у резуль-
таті функціонування комунального сектору —
підприємств, установ, організацій, які є комунальною
власністю, тобто власністю територіальні громади села
(кількох сіл у разі добровільного об'єднання в сільську
громаду їх жителів), селища, міста, району в місті [6].
Комунальними підприємствами в Україні є: житлово-ко-
мунальні підприємства (ЖКС), частково підприємства
внутрішньо міського перевезення, тепло-, енерго-, во-
допостачання та інші. У більшій своїй частині такі
підприємства є збитковими, однак, на нашу думку, це
пов'язано з прорахунками системи управління та з по-
рушенням принципів такого управління, зокрема, закон-
ності.

Крім того, до місцевих бюджетів надходять кошти
від комунального майна, угідь, послуг. У випадку надан-
ня в оренду комунального майна (бу-
динки), угідь (землі, зокрема, парків) у
місцеві бюджети надходять орендні пла-
тежі. Органи місцевого самоврядуван-
ня мають також можливість надавати
населенню певні послуги. Наприклад,
послуги з надання різного роду довідок.

Органи місцевого самоврядування
мають право здійснювати реалізацію
комунального майна, угідь (національ-
ного багатства) [6]. У цьому випадку до
місцевих бюджетів будуть надходити
кошти від таких угод.

Зауважимо, що види надходжень,
які формують місцеві бюджети перед-
бачаються Бюджетним кодексом Украї-

ни [7] та Податковим кодексом України [8]. Так, нор-
мативно-правовими актами встановлено лише два місце-
вих податки: єдиний податок та податок на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки, які, за своїми оз-
наками, є прямими.

Слід зазначити, що органи місцевого самоврядуван-
ня у разі дефіцитності місцевих бюджетів мають право
здійснювати запозичення у вигляді прямих кредитів та
шляхом випуску (емісії) та розміщення цінних паперів
(наприклад, облігацій внутрішньої муніципальної пози-
ки). Таким чином, залучають тимчасові вільні кошти на-
селення країни. Крім того, аналогічним способом до
місцевих бюджетів можуть бути залучені кошти міжна-
родних фінансових інституцій та інших країн, які або
надають органам місцевого самоврядування кредити та/
або викупають випущені ними облігації зовнішньої му-
ніципальної позики.

Все вищезазначене дозволяє стверджувати, що вхід-
ні фінансові потоки місцевих бюджетів формуються
шляхом використання податкового та позичкового ме-
тодів, а їх джерелом виступає: ВВП, НБ країни та/або
НД іншої країни, фонди коштів міжнародних фінансо-
вих інституцій (рис. 4).

Вихідні фінансові потоки формуються у вигляді за-
робітної плати робітників комунальної сфери, поточних
витрат комунальних установ (канцтовари, відрядження
та інше), міжбюджетних трансфертів (до бюджетів ниж-
чих рівнів та державного бюджету) та на фінансування
бюджетних програм розвитку регіону (наприклад, буді-
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Рис. 3. Напрями руху вихідних фінансових потоків бюджетів

Джерело: складено автором за даними [5].

Рис. 2. Схема формування вхідних фінансових потоків бюджетів в результаті
розподілу та перерозподілу ВВП

Джерело: складено автором за даними [3].
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вництво автомобільних доріг, розбудо-
ва інфраструктури міста, селища, села)
й підтримку населення (наприклад, ко-
мунальні субсидії), установ, організацій
(наприклад, надання пільг з місцевих по-
датків) [6]. Таким чином, органами
місцевого самоврядування забезпе-
чується надання суспільних благ тери-
торіальній громаді.

Зауважимо, що бюджетні відносини
пронизують усі сторони терито-
ріального відтворювального процесу,
тому місцеві бюджети мають високу
ступінь трансформації відповідно до
зміни цілей та задач регіонального роз-
витку. Саме тому, важливим є форму-
вання ефективного механізму впливу на
бюджетні процеси взагалі та на фінан-
сові потоки місцевих бюджетів зокрема.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ

РОЗРОБОК
З метою оптимізації фінансових по-

токів місцевих бюджетів та своєчасного
коригування напряму їх руху об'єктив-
но необхідним є застосування науково-
го підходу до формування таких вхідних
та вихідних потоків. Врахування еконо-
мічної природи фінансових потоків
місцевих бюджетів під час здійснення
управлінського процесу позитивно
вплине на фінансовий потенціал регіо-
ну та забезпечить досягнення цілей соц-
іально-економічного розвитку регіону й
країни в цілому. Отже, здійснення ефек-
тивного управління фінансовими пото-
ками місцевих бюджетів є головною ме-
тою діяльності органів місцевого само-
врядування та органів державного вла-
ди, уповноважених здійснювати таке управління. Розбу-
дова ефективно-функціонуючої системи управління
фінансовими потоками місцевих бюджетів повинна ста-
ти результатом подальших наукових досліджень.
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Джерело: складено автором.
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