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ВСТУП
Основним завданням регіональної

політики є зменшення дисбалансів у
рівнях соціально*економічного розвит*
ку регіонів. У зв'язку з тим що доход*
ний потенціал держави переважно роз*
поділений нерівномірно у її регіонах,
виникає необхідність у фінансовій
підтримці місцевих бюджетів із віднос*
но слабшою доходною базою. Така
фінансова підтримка надається у виг*
ляді міжбюджетних трансфертів, які
можуть набувати різноманітних форм
(субсидії, дотації, субвенції тощо).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити питання фінансового

вирівнювання розвитку регіонів в Ук*
раїні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Проблеми становлення та розвит*

ку міжбюджетних відносин, а також
державної регіональної фінансової
політики досліджують Андрущенко
В.Л., Буковинський С.А., Василик О.Д.,
Данілов О.Д., Єрмошенко М.М., Заблоць*
кий Б.Ф., Кашенко О.Л., Кириленко О.П.,
Кравченко В.І., Луніна І.О., Мошенець
О.С., Опарін В.М., Павлюк К.В., Поло*
зенко Д.В., Тарангул Л.Л., Юрій С.І.
та ін.

Науково*методичне розв'язання
проблем забезпечення комплексного
соціально*економічного розвитку адм*
іністративно*територіальних утворень
України з урахуванням їх природоре*
сурсного потенціалу міститься в працях
Амоші О.І., Данилишина Б.М., Доліш*
нього М.І., Дорогунцова С.І., Куценко
В.І., Лисецького А.С., Міщенка В.С.,
Решетілової Т.Б., Чернюк Л.Г. та ін.

Вперше заходи щодо вирівнювання
розвитку регіонів було впроваджено у
Великобританії у 1928 році з метою
зменшення рівня безробіття у деяких
регіонах. Ці заходи зводились переваж*
но до надання центральним урядом
кредитів і грантів для виконання відпо*
відних програм у проблемних регіонах.
Пізніше був розроблений закон про
спеціальні території, що потребували
допомоги і були визначені як депре*
сивні. У 50—60*ті роки подібні заходи
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набули поширення практично у всіх
країнах Європи.

При дослідженні фінансового вир*
івнювання слід відмітити вибір між
цілями загальнодержавної ефектив*
ності та міжрегіональної справедли*
вості. Проте на практиці така пріори*
тетність не є чітко визначеною. Київсь*
ким центром інституту "Схід*Захід"
проведений такий аналіз основних
цілей регіональної політики у країнах
Європи та ЄС взагалі [5, с. 19—21]. Так,
у Голландії довготривалі цілі регіональ*
ної економіки полягають у скороченні
розбіжностей у рівнях розвитку регі*
онів та у збільшенні внеску кожного ре*
гіону в благополуччя всієї нації [5, с.
19]. У Скандинавських країнах особли*
ва увага приділяється пріоритетам
міжрегіональної справедливості [5, c.
20]. У Норвегії найбільша увага при*
діляється забезпеченню рівності умов
життя у всіх частинах країни. У Швеції
основними цілями регіональної політи*
ки є створення регіонів, рівних в еко*
номічному, екологічному, промислово*
му і соціальному відношеннях. У
Фінляндії пріоритетним вважається
збалансований регіональний розвиток.

У багатьох країнах пріоритети за*
гальнонаціональній ефективності нада*
вались у періоди застою та економічно*
го спаду, а міжрегіональній справедли*
вості — в період економічного росту.

Таким чином, при формуванні сис*
теми фінансового вирівнювання регі*
онів перед державою стоїть завдання
створення таких умов господарювання
на місцевому та регіональному рівнях,
які б сприяли рівномірному розвитку як
регіонів, так і держави в цілому.

З точки зору фіскального федера*
лізму, основними причинами, що спо*
нукають до запровадження між*
рівневих фінансових трансфертів, вид*
іляють наступні:

— існування фіскальної незбалан*
сованості по вертикалі, що спостері*
гається, коли центральний уряд збері*
гає за собою всі основні та найпродук*
тивніші податкові бази, залишаючи не*
достатні фінансові ресурси місцевій
владі;

— необхідність надання місцевими

владами однакового рівня суспільних
благ для індивідуума кожної окремої
політичної юрисдикції, незважаючи на
рівень податкоспроможності тери*
торій, а також необхідність забезпечен*
ня мінімального обсягу суспільних благ
для кожної території, незалежно від
кредитоспроможності;

— нейтралізація зовнішніх ефектів
та міжтериторіальних ефектів "перели*
вання" на інші політичні юрисдикції;

— внесення в політику стабілізації
та економічний розвиток із боку місце*
вої влади шляхом реалізації програм
зайнятості місцевого населення та про*
грам, спрямованих на перерозподіл ре*
сурсів;

— необхідність досягнення макро*
економічних цілей за рахунок центра*
лізованих засобів, тобто ефективна си*
стема міжбюджетних трансфертів по*
винна відповідати таким критеріям: до*
статність доходів, спрямованість на
стягнення податків і контроль видатків,
справедливість, прозорість і
стабільність [1, с. 25—26].

Для здійснення фінансового вирів*
нювання застосовується широкий
спектр економічних інструментів. Так,
Експертною комісією з проблем місце*
вих та регіональних фінансів Ради
Європи було розроблено класифікацію
субсидій (трансфертів) для місцевих
урядів. Виділяють наступні групи суб*
сидій: субсидії загального призначен*
ня, спеціальні субсидії та дискреційні
субсидії [3].

Під субсидіями загального призна*
чення розуміють такі переміщення
коштів органам місцевого самовряду*
вання, які вони можуть вважати влас*
ними і використовувати на власний роз*
суд. При наданні таких субсидій орга*
ни державної влади можуть вказувати
тільки характер використання коштів
(на поточні чи капітальні витрати), але
не конкретне призначення. Тут також
виділяються субсидії, які пов'язані з
об'єктивними критеріями та з обсяга*
ми власних податків. Перші розподі*
ляються відповідно до певних показ*
ників податкоспроможності та/або ви*
даткових потреб, а при розподілі дру*
гих використовується принцип, при
якому збільшення рівня місцевого опо*
даткування для органу влади має на*
слідком зростання суми субсидії для
такого органу влади.

Всі інші субсидії носять спеціаль*
ний характер. При наданні обумовле*
них субсидій їх сума, що розглядаєть*
ся як надходження кожного органу
влади, залежить від видатків того ж
органу.

До дискреційних субсидій нале*
жать субсидії, які уряд може розподі*
ляти чи ні, і які розподіляються на роз*
суд уряду у відповідності з конкретни*
ми обставинами, у яких діє зацікавле*
ний орган місцевого самоврядування.
Як правило, жодних загальних кри*
теріїв розподілу таких субсидій не
існує.

Крім вищезгаданих трансфертів,
існують також ще й гранти, субвенції,
розподілені податки та ін.

Таким чином, держава може нада*
вати регіонам фінансову допомогу для
їх соціально*економічного розвитку
відповідно до розподілу повноважень та
їх рівня розвитку. Тому, говорячи про
фінансове вирівнювання, необхідно вид*
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іляти такі дві його схеми, як горизон*
тальне та вертикальне вирівнювання.

При забезпеченні горизонтальної
рівності передбачається зменшення
відмінностей у розвитку регіонів шля*
хом надання коштів багатшими органа*
ми влади біднішим. При цьому мова йде
про вирівнювання доходних потенці*
алів бюджетів одного рівня. Вертикаль*
не ж фінансове вирівнювання передба*
чає забезпечення фінансовими ресур*
сами різних ланок бюджетної системи
відповідно до розподілу повноважень
між різними рівнями влади. Тут фінан*
сові потоки спрямовуються від бюд*
жетів вищого рівня до нижчого.

У різних країнах можуть викорис*
товуватись кожна із схем або їх ком*
бінація. У міжнародній практиці існує
багато різноманітних форм надання
фінансової підтримки регіонам. Їх зас*
тосування залежить від фінансової си*
стеми та регіональної політики країни,
а тому їх частка у доходах місцевих
бюджетів дуже відрізняється.

Субсидії використовуються органами
державної влади не тільки як засіб вирів*
нювання, але і засіб контролю. Надаючи
спеціальні субсидії, уряд має можливість
контролювати структуру видатків місце*
вого самоврядування. Велика частка та*
ких субсидій свідчить про значний конт*
роль діяльності органів місцевого само*
врядування та обмеженість у прийнятті
власних рішень на місцях, тоді як надання
субсидій загального призначення носить
нейтральний характер. Останнім часом у
більшості країн Європи спостерігається
тенденція до збільшення частки субсидій
загального призначення. А спеціальні суб*
сидії носять здебільшого інвестиційний
характер.

У Франції, наприклад, застосову*
ються такі види загальних субсидій: за*
гальна субсидія на поточні видатки, за*
гальна інвестиційна субсидія та загаль*
на субсидія на підтримку децентралі*
зації. При цьому загальна субсидія на
поточні видатки є інструментом гори*
зонтального вирівнювання. Вона вико*
ристовується як: грошова допомога на*
селенню; грошова допомога на вирівню*
вання різниці у податкових надходжен*
нях; спеціальна допомога органам місце*
вої влади, розташованим у місцевостях
— об'єктах туризму, прибережних му*
ніципалітетах або у гірських місцевос*
тях. А загальна субсидія на підтримку
децентралізації надається при передачі
сфер компетенції від центрального уря*
ду до місцевої влади і слугує фактично
вертикальному вирівнюванню [3, c. 12].

Взагалі субсидії є вагомим інстру*
ментом фінансового механізму регулю*
вання соціально*економічних відносин
у регіонах. Політика субсидування у тій
чи іншій формі застосовується у кожній
країні. Вид субсидій та їх частка у дохо*
дах місцевих бюджетів дає можливість
зробити висновки щодо характеру
відносин держави та регіонів. Якщо
місцеві фінанси мають високу частку у
ВВП, якщо місцеві бюджети формують*
ся переважно за рахунок власних подат*
кових надходжень, а основна частка
субсидій, що надаються з державного
бюджету, мають загальне призначення,
то це свідчить про децентралізацію дер*
жавного сектору. Такі відносини спос*
терігаються у Норвегії, Швеції, Данії.

Так, у Норвегії близько 70 % суб*
сидій мають загальне призначення [6].
Кошти надаються округам та муніципа*

літетам без регламентації щодо їх ви*
користання, і органи місцевої влади мо*
жуть самостійно вирішувати, як їх кра*
ще розподілити. При цьому врахову*
ються відмінності у потребах коштів і
податкових надходженнях округів і му*
ніципалітетів.

Особливо цікавий досвід створення
фонду розвитку регіонів у Норвегії. Він
має на меті сприяння заходам, які б сти*
мулювали стале зростання самоокупної
зайнятості у регіонах, де особливо важ*
ко знайти роботу або де слаборозвине*
на економічна база. Правління фонду та
місцеві органи з'ясовують можливості
економіки у таких регіонах, і своїми
ініціативами, внесенням поправок, уча*
стю у плануванні та узгодженні планів
впливають на те, щоб ці можливості по*
вністю використовувалися.

Кошти фонду складаються з: сум,
асигнованих парламентом; грошових
вкладів, які парламент дає право прий*
мати під державні гарантії; прибутків
від капіталу та інших прибутків фонду.
Вони використовуються на:

а) надавання позик;
б) покриття гарантійних зобов'язань;
в) в особливих випадках — на пе*

редплату на акції;
г) в особливих випадках — на оп*

лату дослідних робіт, планування за*
ходів та фінансування проектних робіт,
безпосередньо не пов'язаних з конк*
ретними проектами;

д) оплату керівництва влаштуванням
на місці та покриття витрат на переїзд і
спеціальну підготовку робочої сили;

е) покриття видатків адміністрації
фонду.

Фонд надає субсидії тоді, коли усі
інші джерела фінансування викорис*
тані.

У Швеції політика субсидування має
багато спільного із Норвегією. Важли*
вою особливістю цієї системи вирівню*
вання є те, що, починаючи з 1996 року,
субсидії формуються за рахунок коштів
самих комун, а не з бюджету централь*
ного уряду. Вона передбачає створення
в комунах і регіонах рівних економічних
передумов для проведення своєї діяль*
ності незалежно від рівня державних
субсидій. Регіони і комуни повинні мати
рівні економічні можливості для прове*
дення своєї діяльності в нормальному
обсязі і відповідно до середніх стан*
дартів. Вирівнювання доходів та витрат
здійснюється шляхом перерозподілу
доходів між колективами комун. Вирів*
нювання доходів здійснюється у вигля*
ду добавок чи відрахувань від податко*
вих надходжень. В основі таких добавок
(відрахувань) лежить середня по країні
податкоспроможність. При вирівню*
ванні видатків визначаються сфери
діяльності та фактори впливу на них.
Комуни з високими витратами отриму*
ють субсидії, а ті, у кого вони малі, роб*
лять внески. Вирівнювальні трансферти
отримують комуни, податкоспро*
можність яких є меншою за 95% від се*
редньої по країні, а внески роблять ко*
муни з податкоспроможністю понад
110% від середньої [2, с. 324].

У Великобританії фінансове вирів*
нювання також здійснюється за допо*
могою виділення субсидій загального
призначення. Хоча схеми вирівнювання
у країнах Об'єднаного Королівства
дещо відрізняються між собою, основ*
ною їх метою є зменшення відмінностей
у видаткових потребах і податкоспро*

можності місцевої влади, щоб вона мог*
ла фінансувати порівнянні рівні обслу*
говування за однакової ставки місцево*
го податку. Так, центральний уряд
Англії, враховуючи соціальні, еко*
номічні й географічні особливості, про*
водить оцінку потреби у витратах кож*
ного органу місцевої влади для забезпе*
чення стандартного рівня послуг, а вже
після цього визначає рівень спільної
ставки місцевого податку, яку місцеві
органи можуть застосовувати для
фінансування видатків. Видатки за ра*
хунок субсидій місцевої влади обчислю*
ються за спеціальною формулою. В її
основі лежить розрахункова норматив*
на вартість надання місцевою владою
різноманітних послуг споживачам, яка
коригується з урахуванням особливос*
тей тих сфер відповідальності місцевої
влади, які впливають на відмінності у
вартості надання послуг. Хоча формула
включає показники, які пов'язані з вар*
тістю надання окремих послуг, субсидія
сплачується для підтримання послуг
місцевого органу загалом; місцева вла*
да має свободу у визначенні своїх пріо*
ритетів щодо витрат у межах послуг і
між ними. Далі уряд зобов'язує місцеві
органи встановлювати ідентичну ставку
місцевого податку для забезпечення
схожих стандартів обслуговування не*
залежно від їхніх податкових ресурсів.
Це здійснюється через запровадження
загальнодержавних відрахувань на суб*
сидії. Ці загальнодержавні відрахуван*
ня опісля розподіляються між рівнями
місцевого самоврядування по кожній
сфері відповідно до різних обсягів по*
слуг, що їх вони надають [4, c. 30].

Дещо інша схема вирівнювання зас*
тосовується у країнах із федеральним ус*
троєм (Німеччина, Австрія, Швейцарія).

У Австрії та Німеччині політика
субсидування проводиться як на феде*
ральному рівні, так і на рівні земель.
Так, наприклад, у Австрії центральний
уряд надає субсидію загального при*
значення тим органам місцевої влади,
чия податкоспроможність нижча се*
реднього показника надходжень для
відповідної рівня влади. А регіональним
урядом надаються спеціальні субсидії,
які також носять вирівнювальний ха*
рактер податкових надходжень.

У Німеччині земельні бюджети
здійснюють виплати на вирівнювання
фінансових можливостей органів місце*
вого самоврядування, що поповнюють
недостатні надходження від місцевих
податків і одночасно вирівнюють особ*
ливі видатки, які лягають на громади.
Щорічно визначається частина загальних
податків, яку мають одержати общини:
подоходний податок, податок з корпо*
рацій, податок з обороту та промисловий
податок. Федерація також при посеред*
ництві земель бере участь у такому вирі*
внюванні, фінансуючи інвестиційні про*
грами з поліпшення інфраструктури в ок*
ремих общинах. Окрім вирівнювання в
межах земель, в Німеччині існує також
система горизонтального вирівнювання,
тобто переміщень коштів між землями,
коли "фінансово сильніші" землі надають
допомогу "фінансово слабким".

Таким чином, здійснений аналіз
досвіду розвинених країн Європи дає
можливість зробити наступні висновки.

Схема фінансового вирівнювання є
унікальною у кожній країні і формуєть*
ся відповідно до її державного та адмі*
ністративно*територіального устроїв,
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рівня децентралізації та особливостей
розвитку регіонів. Особливого поши*
рення в останнім часом набула практи*
ка надання субсидій загального призна*
чення, що сприяє розвитку автономії
органів місцевого самоврядування. Об*
сяги таких субсидій визначаються на
основі чітко сформованих об'єктивних
критеріїв, які мають різні значення при
вирівнюванні видаткових потреб ок*
ругів чи муніципалітетів. За кількістю
таких критеріїв відповідно формуєть*
ся система вирівнювання. Ресурси для
фінансового вирівнювання можуть
формуватися як за рахунок коштів цен*
трального бюджету, так і за рахунок
коштів самих регіонів, які акумулюють*
ся у відповідних фондах.

Загалом, слід відмітити, що з по*
зицій усуспільнення ВВП у бюджеті роз*
різнять три моделі державних фінансів,
відповідно до яких формуються систе*
ми фінансового вирівнювання. Це аме*
риканська (США, Великобританія, Ка*
нада, Ізраїль, Індія, Таіланд та ін.), зах*
ідноєвропейська (Німеччина, Франція,
Італія та ін.) і скандинавська (Швеція,
Норвегія) [7, с. 3].

Окрім регіональної політики в ме*
жах кожної країни Європи, така пол*
ітика також проводиться в рамках
Європейського Союзу. Для цього ство*
рені спеціальні Структурні фонди. До
них відносяться Європейський фонд
регіонального розвитку, Європейський
соціальний фонд, Європейський
сільськогосподарський орієнтаційно*
гарантійний фонд та ін. [5, с. 36]. Вели*
ка частина видатків Європейського Со*
юзу у бюджеті ЄС припадає на допомо*
гу несприятливим регіонам.

Відповідно до програми комплекс*
ного пакету документів "Агенда —
2000" (2000—2006 рр.) у Структурних
фондах виділяються 3 цільові категорії:

І категорія — найвищий ступінь
сприяння тим регіонам, де ВВП на душу
населення становить менше 75% ВВП в
середньому по ЄС;

ІІ категорія — регіони із високим
рівнем безробіття (мета — підтримка
структурно слабких регіонів);

ІІІ категорія — здійснення
підтримки ініціатив в освіті, переквалі*
фікації (мета — розвиток людських ре*
сурсів) [5, с. 37].

Необхідно також відмітити спрямо*
ваність регіональної політики Європейсь*
кого Союзу при здійсненні фінансового
вирівнювання на забезпечення якомога
ефективнішого використання вже наяв*
них ресурсів і можливостей регіонів.

В Україні до початку реформи
міжбюджетних відносин 2000 року фак*
тично не існувало чіткої схеми фінансо*
вого вирівнювання. Розмір трансфертів
безпосередньо залежав від планового
обсягу власних і закріплених доходів.
Чим вищі були ці доходи, тим менше
коштів отримував місцевий бюджет у
вигляді субсидій. Фактично місцеві орга*
ни місцевого самоврядування не були
зацікавлені у нарощенні власної фінан*
сової бази, і часто свідомо занижували
її розміри, щоб отримати більше коштів
із державного бюджету. Обсяг міжбюд*
жетних трансфертів органам місцевого
самоврядування повністю залежав від
рішень вищого органу і базувався на суб*
'єктивних критеріях оцінювання. Основ*
ними критеріями виділення трансфертів
була наявна мережа за галузями та до*
сягнутий рівень видатків. При цьому

трансферти спочатку надавалися облас*
ним бюджетам, а ті, в свою чергу, розпо*
діляли їх між бюджетами міст та районів.
Застосовувалась система вирівнювання,
яка не властива унітарним державам. Об*
ласні бюджети за своєю суттю не могли
здійснювати фінансового вирівнювання.

Починаючи з 2001 року, в Україні за*
стосовується нова модель фінансового
вирівнювання. Вона базується на основі
розподілу міжбюджетних трансфертів з
Державного бюджету, обсяги яких об*
числюються як різниця між прогнозним
обсягом доходів та видатків, скоригова*
на на коефіцієнт вирівнювання. Доходи
та видатки, які враховуються при визна*
ченні міжбюджетних трансфертів, визна*
чаються у Бюджетному кодексі. Про*
гнозний обсяг доходів розраховується на
основі індексу податкоспроможності
кожного місцевого бюджету.

При розрахунку видатків місцевого
бюджету застосовується фінансовий нор*
матив бюджетної забезпеченості, який
визначається шляхом ділення загального
обсягу фінансових ресурсів, що спрямо*
вуються на реалізацію бюджетних про*
грам, на кількість мешканців чи спожи*
вачів послуг [2, ст. 94]. Видатки нормують*
ся окремо за галузями (освіта, соціальний
захист, охорона здоров'я тощо).

На сьогоднішній день Міністерство
фінансів України планує обсяги транс*
фертів безпосередньо для 686 бюд*
жетів, тобто для всіх, крім бюджетів
районів у містах, сіл та селищ.

Таким чином, розглянувши євро*
пейський досвід, можна зробити висно*
вок, що проблема фінансового вирів*
нювання розвитку регіонів повинна
розглядатись у контексті цілей регіо*
нальної політики. Очевидним є те, що
єдиної моделі фінансового вирівнюван*
ня не існує. Тому в процесі її форму*
вання в Україні необхідно враховувати
власні регіональні особливості, цілі за*
гальної стратегії розвитку держави та
концепції регіональної політики.

ВИСНОВКИ
Фінансові відносини регіонів та цен*

тру в Україні здійснюються за відсут*
ності належного рівня врахування фак*
торів економічної залежності регіональ*
ного бюджету від результативності ре*
гіональної економіки, досягнутого рівня
розвитку соціальної інфраструктури, а
також територіального і демографічно*
го потенціалу рівнів.

На сьогоднішній день міжбюджетні
відносини в Україні формуються без
врахування регіональних особливостей
соціально*економічного розвитку.

В Україні досі не створено ефек*
тивної системи фінансового вирівню*
вання. При цьому, насамперед, важли*
во здійснити вибір між цілями загаль*
нодержавної ефективності та міжрегі*
ональної справедливості.

Загалом при формуванні системи
фінансового вирівнювання регіонів пе*
ред державою стоїть завдання створен*
ня таких умов господарювання на
місцевому та регіональному рівнях, які
б сприяли ефективному і рівномірному
соціально*економічному розвитку як
регіонів, так і держави в цілому.

У міжнародній практиці фінансово*
го вирівнювання існує багато економіч*
них інструментів, досвід використання
яких є дуже корисним для України. Так,
в Європі широко використовуються на*
ступні групи субсидій: субсидії загаль*

ного призначення, спеціальні субсидії та
дискреційні субсидії, а також гранти,
субвенції, розподілені податки та ін.

Держава може надавати регіонам
фінансову допомогу для їх соціально*
економічного розвитку відповідно до
розподілу повноважень та їх рівня роз*
витку. Тому, розглядаючи фінансове
вирівнювання, необхідно виділяти такі
дві його схеми, як горизонтальне та
вертикальне вирівнювання.

Схема фінансового вирівнювання є
унікальною у кожній країні і формуєть*
ся відповідно до її державного та адмі*
ністративно*територіального устроїв,
рівня децентралізації та особливостей
розвитку регіонів. А ресурси для фінан*
сового вирівнювання можуть формува*
тися як за рахунок коштів центрально*
го бюджету, так і за рахунок коштів
самих регіонів, які акумулюються у
відповідних фондах.

Система фінансового вирівнювання
в Україні на сьогоднішній день знахо*
диться у процесі формування. Розподіл
міжбюджетних трансфертів з Держав*
ного бюджету, обсяги яких обчислю*
ються як різниця між прогнозним обся*
гом доходів та видатків, що скоригова*
на на коефіцієнт вирівнювання, потре*
бує подальшого удосконалення. Дохо*
ди та видатки, які враховуються при виз*
наченні міжбюджетних трансфертів,
визначаються у Бюджетному кодексі, а
прогнозний обсяг доходів розрахо*
вується на основі індексу податкоспро*
можності кожного місцевого бюджету.

Подальше удосконалення між*
бюджетних відносин в Україні потре*
бує їх розгляду у регіональному розрізі
з врахуванням специфічних особливо*
стей соціально*економічного розвитку.
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