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ВСТУП
Історичне походження міжбю�

джетних взаємовідносин пов'язано з
фіскальною функцією бюджету та
фіскальною функцією податків.
Саме на основі останнього відбу�
вається мобілізація необхідних гро�
шових засобів, що акумулюються в
бюджеті для здійснення державою її
функцій. Ця функція характерна для
всіх держав на різних етапах розвит�
ку. Еволюція функціонального ви�
явлення податків, їх відносна гнуч�
кість, рухомість обумовлюють розви�
ток податкової системи в цілому  —
суспільного виробництва і держави.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
 Дослідити принципи і моделі

організації міжбюджетних відносин.

РЕЗУЛЬТАТИ
Міжбюджетні відносини стали

предметом дослідження сучасних
учених: В. Андрущенка, С. Буко�
винського, О. Василика, В. Кравчен�
ка, О. Кириленко, І. Луніної, В. Опа�
ріна, С. Слухая, В. Федосова, С. Юрія
та ін. У працях названих авторів до�
сить широко висвітлено становлен�
ня місцевих бюджетів, розвиток
міжбюджетних взаємовідносин та
законодавчої бази.

Міжбюджетні відносини, за на�
шим розумінням, спрямовуються на
реалізацію механізму фінансових
взаємовідносин та забезпечення
існування бюджетної системи краї�
ни в цілому.

У Бюджетному кодексі України
визначена головна мета функціону�
вання міжбюджетних відносин: забез�
печення відповідності між повнова�
женнями на здійснення видатків, зак�
ріплених законодавчими актами Ук�
раїни за бюджетами, та ресурсами, які
необхідні для забезпечення виконан�
ня покладених на них повноважень [5].
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У загальному плані, як показало
вивчення проблеми, регулюванню
підпадають: (1) види видатків на
здійснення повноважень; (2) джере�
ла здійснення видатків бюджетів; (3)
відповідальність за здійснення ви�
датків; (4) передача державою права
на здійснення видатків; (5) критерії
розмежування видів видатків між
місцевими бюджетами. До їх струк�
тури входять: (1) видатки, що
здійснюються з Державного бюдже�
ту України; (2) видатки, що здійсню�
ються з бюджетів сіл, селищ, міст рай�
онного значення та їх об'єднань та
враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів; (3) ви�
датки, що здійснюються з районних
бюджетів та бюджетів міст Автоном�
ної Республіки Крим і міст обласно�
го значення та враховуються при виз�
наченні бюджетних трансфертів; (4)
видатки, що здійснюються з бюдже�
ту Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів і враховуються
при визначенні обсягу міжбюджет�
них трансфертів; (5) видатки місцевих
бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів; (6) передача видатків на
виконання власних повноважень між
місцевими бюджетами; (7) передача
видатків на виконання делегованих
державних повноважень.

В цілому міжбюджетні взаємо�
відносини грунтуються на тому, що
місцеві бюджети є структурно само�
стійними. Держава коштами держав�
ного бюджету не несе відповідальності
за бюджетні зобов'язання місцевої
влади. Вона лише регулює міжбюд�
жетні відносини, виділяючи додаткові
фінансові ресурси їм у таких розмірах,
які дають змогу сформувати бюджет
для поточного виконання. Органи
місцевого самоврядування відповіда�
ють за стан наповнення тільки свого
бюджету, виходячи із своїх повнова�
жень. Вищий орган забезпечує повно�

ту бюджетів нижчого рівня, включа�
ючи всі надходження до бюджету та
витрати, що здійснюються відповідно
до нормативно�правових актів органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування.

До 1996 року включно, як встанов�
лено дослідженням, основні принци�
пи та організаційна модель міжбюд�
жетних взаємовідносин залишалися
дуже схожими на структуру, яка існу�
вала за радянських часів. Центр до
1996 року мав постійні складнощі із
залученням фінансів до інфляційного
бюджету, що не дозволяло встанов�
лення соціальних пріоритетів і су�
путніх бюджетних обмеженнь, галь�
муючи при цьому процеси трансфор�
мації економіки на ринкові відносини.
Тобто не одержали достатнього роз�
витку приватизаційні процеси. Існу�
ють і інші причини, які ускладнювали
міжбюджетні взаємовідносини.

До головного базового принципу
організації міжбюджетних відносин,
як показало вивчення, офіційно
віднесено принцип централізації. Цей
принцип був домінуючий протягом
1992—1996 років і застосовувався в
однаковій мірі як щодо формування
доходів, так і бюджетних видатків. Це
ж відповідало унітарній органі�
заційній моделі побудови бюджетної
системи, як і державного управління
фінансами в цілому. Але розглядаю�
чи модель побудови міжбюджетних
відносин в унітарній державі, не мож�
ливо залишити поза увагою інші мо�
делі міжбюджетних відносин. Адже
моделі міжбюджетних відносин фор�
муються в залежності від форм дер�
жавного устрою, на основі чого фор�
мується власна фінансова та бюджет�
на ситема держави. Тому слід виділи�
ти дві основні моделі міжбюджетних
відносин, що сформувались в світі:
унітарну та федеративну.

Характеризуючи ці моделі, слід
відмітити їх особливості.

В бюджетному унітаризмі суб’єк�
тами міжбюджетних відносин виступа�
ють органи законодавчої влади, цент�
ральні та місцеві органи виконавчої вла�
ди і органи місцевого самоврядування.
Напрями організації міжбюджетних
відносин визначаються центральними
органами державної влади у відповід�
ності з законодавством. Центральна
влада наділена більшими правами і
відіграє значну роль в галузі забезпе�
чення населення належним рівнем дер�
жавних та громадських послуг, визна�
чає перелік делегованих повноважень
органів виконавчої влади органам
місцевого самоврядування, мінімальні
соціальні стандарти послуг на території
всієї країни, здійснює фінансове вирі�
внювання. Відмінностями бюджетного
унітаризму є: розмежування повнова�
жень між центральними органами вла�
ди та органами місцевого самовряду�
вання щодо надання державних та гро�
мадських послуг; наявність обов'язко�
вих завдань органів місцевого самовря�
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дування щодо надання таких послуг на
рівні, не нижчому за певні стандарти;
затверджена система державних
мінімальних соціальних стандартів по�
слуг; визначення переліку власних та
делегованих повноважень органів
місцевого самоврядування в сфері на�
дання державних і громадських послуг;
наявність механізму фінансування по�
вноважень, делегованих органами дер�
жавної виконавчої влади органам
місцевого самоврядування; наявність
власної доходної бази у кожного рівня
бюджетної системи; розмежування до�
ходів та видатків між різними рівнями
місцевого самоврядування; наявність
самостійних бюджетних процесів, по�
в'язаних з функціонуванням бюджетів
центрального уряду та місцевих бю�
джетів;  наявність визначеної законо�
давством системи фінансового вирів�
нювання на основі формул; наявність
визначеної законодавством системи
бюджетних трансфертів; наявність
процедур погодження рішень цент�
ральної влади з фінансових питань, що
стосуються місцевого самоврядування,
з органами місцевого самоврядування
та їх об'єднаннями; наявність спеціаль�
них процедур контролю фінансової
діяльності органів місцевого самовря�
дування [3].

Розкриваючи суть бюджетного
федералізму, є підстави стверджува�
ти про суттєві відмінності в по�
рівнянні з бюджетним унітаризмом,
адже бюджетний федералізм — це
організація міжбюджетних відносин
в багаторівневій бюджетній системі,
за якої в законодавчому порядку
встановлені бюджетні права і обо�
в'язки федерації та суб'єктів феде�
рації, визначені правила їх взаємодії
на всіх стадіях бюджетного процесу,
кожен рівень бюджетної системи са�
мостійний, володіє власними фінан�
совими ресурсами і виконує закріп�
лені за ним бюджетні повноваження.

Основними відмінностями бюд�
жетного федералізму є: самостійність
бюджетів різного рівня, яка повинна
забезпечуватися достатніми надход�
женнями від власних чи закріплених
на довготривалій основі податків та
зборів, а також правом самостійно
визначати напрями використання
власних фінансових ресурсів; догові�
рно�правовий характер взаємовідно�
син центру і суб'єктів федерації; пра�
во вибору форми взаємовідносин між
органами влади федерації та суб'єктів
федерації; розмежування відпові�
дальності та повноважень щодо
фінансування послуг між різними
рівнями влади, а також видатків, дже�
рел доходів між рівнями бюджетної
системи; відповідність між наявними
фінансовими ресурсами та функція�
ми, що закріплені за певним рівнем
бюджетної системи [7].

На основі бюджетного федера�
лізму організовані міжбюджетні
відносини у США, Канаді, Німеччині,
Австрії, Швейцарії, Росії.

Безумовно, суть міжбюджетних
взаємовідносин полягає у досягненні
деякої фінансово�бюджетної неза�
лежності регіонів від центру. Але, ви�
ходячи із світової практики, це дося�
гається не на підставі удосконалення
міжбюджетних відносин, хоча ця лан�
ка економічної діяльності дуже важ�
лива, а переважно на підставі регіо�
нальних власних джерел доходів. Не
випадково відомий вчений В. Гриньов
вбачав певні передумови регіональної
незалежності у серйозній та глибокій
фінансово�бюджетній реформі вза�
галі і податковій системі зокрема [8].

За період 1995—2001 років у
міжбюджетних взаємовідносинах
було проігноровано принцип опти�
мальності і гармонійності, що є ре�
зультатом функціонування фінансо�
во�бюджетної та податкової систе�
ми. Зберігаються й інші проблеми,
які є стримуючим фактором гармо�
нізації міжбюджетної системи. До
таких можна віднести:

— нечітке розмежування загаль�
нодержавних (регулятивних) і регіо�
нальних (фіксованих) джерел доходів;

— постійну зміну ставок розпо�
дільних податкових надходжень, що
ускладнює фінансове планування;

— мінливі ставки бюджетних
трансфертів підпорядкованим рів�
ням влади, супроводжуються зміна�
ми ставок розподільних надходжень;

— нечіткість, а точніше, невизна�
ченість моделей міжбюджетного ре�
гулювання відносин.

В існуючій практиці регіональні
(обласні та міські) органи влади одер�
жують свої доходи переважно за мо�
деллю так званих фіксованих чи пост�
ійних (тобто місцевих) джерел, а також
за моделлю спільно використовуваних
податків, бюджетних трансфертів від
державного бюджету. Крім того, орга�
ни місцевого самоврядування, у свою
чергу, можуть також отримувати
трансферти від обласної адміністрації.
Як бачимо, існує методологічна незва�
женість у самому переліку моделей,
особливо в частині розрізнення "фіксо�
ваних" доходів і "державних регуля�
торних доходів". "Фіксовані доходи",
або доходи з власних джерел, включа�
ють податки, збори і нарахування, які
закріплені законом за регіональними
органами влади. "Регулюючі" доходи —
це податки, що стягуються до держав�
ного бюджету, якими Центр корис�
тується спільно з територіями на основі
залишкового принципу з різними час�
тками нерозподіленого прибутку, які
встановлюються відповідно до загаль�
ної суми податку, яку планують зібра�
ти в кожній території.

Загальна недосконалість, зазна�
чені розбіжності призводять до різно�
го роду недоречностей. Нерідко регу�
ляційні розписи залишаються лише на
папері, а в реальній практиці вдають�
ся до принципу "узгодження", що ро�
бить міжбюджетні взаємовідносини
непрозорими і більш нестабільними.

Узагальнюючи, можна ствер�
джувати, що як принципи, так і уні�
тарна модель організації міжбюджет�
них відносин, сформована за принци�
пом централізму, залежать від стану
економічного розвитку держави та
податкової системи як головної скла�
дової бюджетного процесу.

Бюджетна система, так і між�
бюджетні відносини зберігають не�
відповідність норм законодавчих
актів між собою, що створює в про�
цесі формування, затвердження та
виконання державного та місцевих
бюджетів правові колізії і потребує
щорічного їхнього врегулювання че�
рез Закон про Державний бюджет
України на відповідний рік, прийнят�
тя додаткових законодавчих і норма�
тивно�правових актів [1].

В.І. Кравченко в монографії
"Місцеві фінанси України" підкрес�
лив, що "ключове питання, яке треба
розв'язати, перш ніж будувати місцеві
фінанси,— це визначення меж між
завданнями, котрі має розв'язувати
центральна влада, і тими, що покла�
даються на місцеві органи влади" [4].

Повністю поділяючи погляди В.І.
Кравченка, особливо принципи, за
якими повинна будуватися місцева
бюджетна система та державний
бюджет. Виділяємо такі принципи.
Це, по перше, принцип розмежуван�
ня витрат між Державним і місцеви�
ми бюджетами, а також між окреми�
ми рівнями місцевих бюджетів; по�
друге, весь розподільний бюджетний
процес повинен грунтуватися на
принципах економічної ефектив�
ності і соціальної справедливості.
Фінансування певного виду видатків
повинно закріплюватися за тією лан�
кою, яка може забезпечити їхнє
найефективніше надання. Ефек�
тивність тих чи інших видів видатків
доцільно оцінювати з точки зору
того, наскільки правильно визначе�
ний об'єкт фінансування, як дійсно
забезпечується одержання визначе�
них бюджетом послуг державного
сектора і наскільки вагомим виявить�
ся економічний і соціальний ефект.

Треба, на наш погляд, постійно
враховувати конституційні основи
держави. Україна за Конституцією,
затвердженою Верховною Радою у
червні 1996 року, є унітарною держа�
вою. Відповідно до цього у країні
після 1996 року посилилися процеси
розбудови моделі унітарної бюджет�
ної системи та моделі унітарної сис�
теми оподаткування. Унітаризм за
своєю суттю передбачає досить жор�
стку централізовану систему держав�
ного управління, а відтак, жорстку
фінансову політику, в тому числі
щодо бюджетної і податкової систем.

Українська модель організації
бюджетної системи, включаючи
місцеві бюджети всіх рівнів та
міжбюджетні взаємозв'язки, реаль�
но почала формуватися з прийнят�
тям нової Конституції, за положен�
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ням якої законодавчо визнано інсти�
тут місцевого самоврядування. Це
означає, що в державі визначено не
тільки принцип поділу державної
влади по горизонталі на законодав�
чу, виконавчу і судову, а й принцип
поділу публічної влади по вертикалі.

В унітарній державі, якою є Ук�
раїна, модель міжбюджетних взаємо�
відносин формується між трьома
рівнями: центральна державна влада,
місцеві органи влади та органи місце�
вого самоврядування. В рамках ста�
новлення і розвитку місцевого само�
врядування посилюється значення
місцевих бюджетів. Місцеві органи
влади почали вимагати від центру
підвищення видаткової частини своїх
бюджетів до рівня, необхідного для
сталого соціально�економічного роз�
витку. Це, в свою чергу, вимагало до�
корінної зміни внутрішніх міжурядо�
вих відносин і відповідно до цього по�
новому формувати бюджетну систе�
му, в тому числі місцеві бюджети і
міжбюджетні взаємовідносини.

Модель міжбюджетних взаємові�
дносин в унітарній державі окремі су�
часні вчені визначають як "форму взає�
мозв'язків і взаємозалежностей між
окремими ланками системи місцевих
бюджетів, а також місцевими бюдже�
тами та державним бюджетом Украї�
ни. Міжбюджетні взаємовідносини є
головним елементом системи міжуря�
дових фінансових відносин" [2]. Перші
кроки в цьому плані були започатко�
вані в 1990 році після виведення місце�
вих бюджетів зі складу державного
бюджету, а бюджетів місцевого само�
врядування — зі складу бюджетів ре�
гіональних органів влади. Тоді ж
міжбюджетні взаємозв'язки почали
регулюватися за допомогою таких
інструментів, як "власні закріплені та
регульовані доходи, нормативи відра�
хувань від регульованих доходів, до�
тації, субвенції, субсидії, внески до
державного бюджету України, бюд�
жетні позички, міжбюджетні взаємо�
розрахунки". Причому до одного з
важливих інструментів міжбюджет�
них взаємозв'язків було віднесено
"власні доходи" бюджетів та "закріп�
лені доходи", "регульовані доходи".

Потрібно зважувати на те, що
формування доходів місцевих бю�
джетів відбувається в умовах фінан�
сової залежності від вищого рівня та
центру. Місцеві органи влади при цьо�
му прагнуть розширювати свою са�
мостійність, але остання залежить від
делегованих їм повноважень, а від
цього — забезпечення територій по�
тенційними джерелами доходів. Виз�
начена модель міжбюджетних взає�
мовідносин — це не що інше, як стра�
тегія їх розвитку, яка в більшій мірі
повинна відповідати цілям і задачам
держави. Для України найбільш акту�
альна політика — це передбачуване
посилення самостійності суб'єктів
держави. При цьому інтереси
суб'єктів унітарної держави повинні

відповідати Концепції розвитку дер�
жави, яка передбачає зниження бюд�
жетної строкатості територій і поси�
лення фінансової автономії суб'єктів
місцевої влади.

Основою реформування існуючої
бюджетно�податкової системи по�
винно стати чітке закріплення ви�
датків за кожним рівнем бюджету,
визначення необхідних для їх існу�
вання фінансових ресурсів і встанов�
лення такого механізму регулювання
територіальних бюджетів, при якому,
як правило, "власні" доходи місцевих
бюджетів були б переважаючими.

Міжбюджетні взаємовідносини
припускають реалізацію механізму
фінансових взаємозв'язків, який за�
безпечить існування бюджетної систе�
ми в умовах цілісності і єдності держа�
ви. Однак, коли єдність бюджетної
системи досягається через надцентра�
лізацію податкового потенціалу, по�
рушується основна мета унітаризму —
досягнення компромісу інтересів цен�
тру і регіонів. Податки, одержувані
суб'єктами держави без права управ�
ління податковим механізмом, не мо�
жуть бути реально задіяні для стиму�
лювання розвитку економічного по�
тенціалу регіонів з метою посилення
їх фінансової самостійності. Очевид�
но, повернення до ідеології централі�
зованого розподілу коштів бюджету
передвіщає відхід від закріплених Кон�
ституцією України принципів місцево�
го самоврядування, в тому числі в бюд�
жетно�податковій сфері.

Таким чином, можна стверджу�
вати, що процес реформування
міжбюджетних взаємовідносин пе�
ребуває в стані розробки. З приводу
цього виникає багато пропозицій та
розбіжностей у підходах до вирішен�
ня цієї проблеми. Треба створити
правову основу для використання
такого інструменту міжбюджетних
взаємовідносин, як внески територій
до Державного бюджету України.
При цьому має бути застосовано не
механічні розрахунки, а об'єктивні
критерії на основі системи соціаль�
но�економічних нормативів. Слід
запровадити також механізм, який
би регулював передані доходи з од�
ного бюджету в інший бюджет  [6].

Вивчення світової практики фор�
мування бюджетних систем та міжбюд�
жетних відносин показало, що цей про�
цес тісно пов'язується з внутрішнім
змістом держави, ступенем соціально�
економічного, політичного і територі�
ального оформлення держави. В ос�
новному за визначенням багатьох дос�
лідників, цей процес припадає на кінець
XVIII — початок ХІХ століть. Кожна
держава, кожний уряд виявляв піклу�
вання про централізацію фінансових
ресурсів у державному бюджеті. Вод�
ночас виникала необхідність в утри�
манні місцевих органів влади, місцево�
го самоврядування, яке б забезпечува�
ло місцевий економічний розвиток,
місцеву соціально�економічну, житло�

ву, охоронну, транспортну та іншу
інфраструктуру.

Тому не випадково центральні
уряди, як видно з першоджерел та
багатьох наукових праць, уподовж
двох століть і до цього часу голов�
ною сутністю міжбюджетних відно�
син вважається з'ясування обов'яз�
кових державних функцій та місце�
вого самоврядування і знаходження
методів і способів фінансового за�
безпечення виконання зазначених
функцій. Не дивлячись на великий
проміжок часу, проблеми міжбюд�
жетних відносин залишаються до
кінця не вирішеними. Значна части�
на дослідників цієї проблеми взагалі
вважає її "вічною". Тут доцільно за�
уважити, що поняття "міжбюджетні
відносини" у зарубіжній практиці не
вживається. Замість нього пошире�
не поняття "урядові кошти", "урядові
субвенції" та ін. У вітчизняній прак�
тиці поняття "міжбюджетні відноси�
ни" як за радянських часів, так і в
умовах незалежної держави, не вжи�
валось. І лише в 2000 році, як відміче�
но раніше, зазначене поняття було
офіційно введене до бюджетної тер�
мінології.

Вивчення сутнісних основ побу�
дови міжбюджетних відносин в зару�
біжних країнах показало, що неза�
лежно від діючої моделі держави
(унітарна чи федеративна), вони ма�
ють багато спільного, що, власне,
складає фундамент фінансових взає�
мовідносин між центром і органами
місцевого самоврядування, регіо�
нальними та іншими територільно�
адміністративними утвореннями. Ця
відмінність полягає в наступному:

— населення тих чи інших тери�
торій послідовно відстоювало інте�
реси своїх територій і відвойовува�
ло права на сталу частку фінансових
ресурсів, яка повинна залишатися
громаді для вирішення питань місце�
вого економічного розвитку;

— зі зміною соціально�економі�
чних умов, розвитком виробничої
інфраструктури або спадом вноси�
лися зміни в діюче законодавство,
яке захищало або посилювало соці�
альний захист населення;

— на відміну від зарубіжного
досвіду в українській практиці пи�
тання міжбюджетних відносин роз�
глядається в площині організаційних
принципів, справедливості та ін., але
не в площині єдиних стандартів, єди�
ного фінансового забезпечення;

— делеговані повноваження дер�
жавою за рівнями місцевих бюджетів
і органів місцевого самоврядування
постійно не забезпечуються необхі�
дними фінансовими ресурсами.

В Україні, починаючи з 1996 року
під тиском регіонів відбуваються
процеси децентралізації бюджетних
ресурсів. Це явище позитивне. Але
лише засобами децентралізації бюд�
жетної системи, як і податкової си�
стеми, проблеми гармонізації фінан�
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сових взаємовідносин між центром і
регіонами не вирішити. Цей процес
потрібно будувати на базі створен�
ня умов для розвитку економічної
системи країни.

Не можна досягти стабільних
успіхів у міжбюджетному регулю�
ванні, якщо економічна система
країни функціонує сама по собі, так
само по собі діють бюджетна, подат�
кова, ринкова і соціальні сфери.

Фінансові взаємовідносини між
центральними органами влади та
органами місцевого самоврядування
остаточно сформувались протягом
60—70�х років минулого століття.
Проте і на сучасному етапі існують
розходження між загальнодержав�
ними і місцевими доходами. У феде�
ральних державах проблема усклад�
нюється тим, що між федеральним
урядом і місцевими органами дер�
жавної влади та органами місцевого
самоврядування передбачається
створення автономних урядів влади
з правом приймати закони і норма�
тивні акти щодо формування влас�
них бюджетів, але в межах феде�
рального законодавства. Розмір дер�
жавних доходів визначається витра�
тами, а останні зумовлені в першу
чергу характером і обсягом урядо�
вих функцій.

Протягом XVIII—XIX століть
усі витрати мали місцевий характер,
бо основою економічного життя
було місцеве господарство. Лише на�
прикінці XIX та на початку XX�го
століть з'явилися витрати національ�
ного масштабу, головним чином, на
армію і флот. Згодом розвиток бю�
джетів відбувався під впливом про�
мисловості, торгівлі, сільського гос�
подарства, будівництва, транспорту
тощо, а також під впливом демокра�
тичного руху.

Все це зумовлювало необхідність
у збільшенні доходів у державному
бюджеті та зменшення доходів на
місцевих рівнях, збільшувались та�
кож витрати на освіту, охорону здо�
ров'я, на підвищення загального доб�
робуту населення. Поступово цент�
ральні уряди перебрали на себе май�
же всі питання соціального захисту
населення, але при цьому вони вста�
новлювали сталі джерела фінансу�
вання місцевого самоврядування з
передачею в їх розпорядження висо�
кодоходних податків.

Виходячи з історичного досвіду,
слід підкреслити, що фінансові
відносини між центральною і місце�
вою владою мають двосторонній ас�
пект щодо доходів: принцип платос�
проможності і принцип послуги і
відшкодування. Принцип платоспро�
можності поширився всередині ХХ
сторіччя. Тепер загальновизнано, що
податки взагалі повинні встановлю�
ватись на принципі платоспромож�
ності, тоді як велика частина інших
державних доходів, в основному
побічні податки і плати за всілякі

урядові послуги, потрібно погоджу�
вати з принципом наданої послуги
або понесених втрат.

Всі визнають цю розмежувальну
лінію, проте вірно і те, що існує про�
міжна категорія податків.

Розподіл доходів між різними
гілками влади і бюджетами відпові�
дає принципу платоспроможності та
принципу послуги і відшкодування.
У зв'язку з цим потребує удоскона�
лення механізм розподілу податків
між державним бюджетом та місце�
вими бюджетами.

Безнадійно розраховувати на ви�
рішення проблеми фінансового за�
безпечення місцевих бюджетів шля�
хом зменшення витрат. Проте на
місцевому рівні потрібно удоскона�
лити нормативну базу видатків. З
іншого боку, центральній владі слід
обережно підходити до процесів, які
зумовлюють ріст місцевих доходів.
Порушення принципу оптимальності
в цьому питанні може взагалі призве�
сти до значної втрати фінансових
ресурсів.

Отже, проблема оподаткування
стала, головним чином, загально�
національною проблемою, і внаслі�
док цього велика частина державних
надходжень буде надходити під
впливом демократичних тенденцій
від прямих податків. Непрямі подат�
ки, хоча і підвищені в силу необхід�
ності до крайнього ступеня, надалі
повинні розглядатись як додаткове
джерело доходів. У майбутньому
центральний уряд, зберігаючи, без
сумніву, за собою, як це було й ра�
ніше, стягування зборів і інших
непрямих податків, повинен буде
збирати значно більші суми шляхом
прямих податків.

Узагальнюючи вищевикладене,
можна констатувати, що бюджетний
унітаризм — це така модель міжбюд�
жетних взаємовідносин, основні
принципи якої визначаються цент�
ральною владою законодавчо. Бю�
джетний унітаризм передбачає на�
явність у країні лише одного держав�
ного бюджету — бюджету централь�
ного уряду, а також бюджетів ор�
ганів місцевого самоврядування
різних рівнів. Міжбюджетні взаємо�
відносини між державним і місцеви�
ми бюджетами побудовані на основі
бюджетного унітаризму, дають ши�
рокий простір центральній владі
щодо проведення політики забезпе�
чення єдиних стандартів бюджетних
видатків у межах усієї країни, актив�
ного фінансового вирівнювання.
Проте на даному етапі, з врахуван�
ням зарубіжного досвіду розвинутих
країн, особливо країн Західної Євро�
пи, потрібно вдосконалювати ме�
ханізм фінансового забезпечення
місцевого самоврядування на основі
визначених законодавством бю�
джетних процедур, розроблених за
погодженням з органами місцевого
самоврядування.

ВИСНОВКИ
Дослідження показало, що в су�

часній моделі бюджетного унітариз�
му виявляються ознаки, які прита�
манні як централізованій, так і де�
централізованій бюджетній системі
з елементами корпоративної участі
в побудові бюджетно�податкових та
міжбюджетних відносин.

В теоретичному плані з'ясовано,
що в Україні існує велика неузго�
дженість між державним бюджетом
і місцевими бюджетами, а також по�
датковою системою. Не витримуєть�
ся принцип економічної рівності
платників податків, за основу не зав�
жди береться фактична спро�
можність до сплати податків. Це
призводить до порушення основно�
го правила оподаткування та еконо�
мічної бази міжбюджетних взаємо�
відносин. Більше того, коли частки
розподілу регульованих податків
між бюджетами різних рівнів зміню�
ються практично щорічно, місцеві
органи не можуть прогнозувати до�
ходи від дольового розподілу дер�
жавних регулюючих податків.

На практиці не повною мірою
використовуються теоретичні осно�
ви побудови бюджетної системи ун�
ітарного типу, надбання науки про
фінанси, що призвело до відриву
бюджетного процесу від реальної
економіки. В результаті міжбю�
джетні відносини неспроможні своє�
часно реагувати на рівень доходів
місцевих бюджетів та здійснювати
фінансове забезпечення виконання
органами місцевого самоврядування
своїх повноважень і фінансового ви�
рівнювання.
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