
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

55www.economy.in.ua

ВСТУП
Існування багатьох бюджетів у

одній бюджетній системі держави зу"
мовлює необхідність певної узгодже"
ності між окремими фінансовими показ"
никами різних бюджетів, основним із
яких є середній рівень видатків, що спря"
мовуються на одного мешканця або спо"
живача певної програми. Невідповід"
ність між необхідністю приведення до
одного рівня показників бюджетних ви"
датків та реальними фінансовими мож"
ливостями бюджетів — самостійно це
завдання забезпечити, що призводить до
різних форм взаємовідносин між окре"
мими бюджетами. Міжбюджетні відно"
сини зв'язують бюджетну систему дер"
жави в єдине ціле, дозволяють вирішу"
вати стратегічні цілі бюджетного роз"
витку та оперативно реагувати на потре"
би окремих регіонів.

Приєднання України у 1997 р. до
Європейської хартії про місцеве само"
врядування зобов'язує посилити роль
органів місцевого самоврядування в
системі управління державою. Це зав"
дання не може бути вирішене без силь"
них і незалежних місцевих фінансів, без
реформування владної системи між"
бюджетних відносин.

Дослідженню сутності та проблема"
тиці міжбюджетних відносин у фінан"
совій науці Заходу присвячені праці
Р. Гордона, Д.Н. Кінга, Р. Маккінона,
Р. Масгрейва, У. Оутса, В. Уотеса, В. Тан"
зі, Ч. Тібу, А. Шаха та ін. В Україні дано"
му питанню присвячені праці вітчизняних
учених В.Л. Андрущенко, С.А. Буко"
винського, О.Д. Василика, В.В. Зайчи"
кової, О.П. Кириленко, І.О. Луніної,
К.В. Павлюк, Д.В. Полозенко, С.В. Слу"
хая, Л.Л. Тарангул, І.Я. Чугунова,
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У статті уточнено зміст терміна "міжбюджетні відносини". Зроб,

лено аналіз стану та динаміки міжбюджетних відносин у розрізі бю,

джетів областей України за останні роки. За результатами аналізу виз,

начені позитивні та негативні тенденції, надані пропозиції щодо підви,

щення ефективності міжбюджетних зв'язків в Україні.

The substance of term "interbudget relations" has been clarified in the

article. The analysis of the state and dynamics of interbudget relations in

the section of budget regions in Ukraine during the last years has been

made. According to the results of the analysis positive and negative

tendencies have been determined, suggestions as to the increase of the

efficiency of interbudget ties in Ukraine have been made.
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В.Я. Швеця та ін. У російській фінансовій
науці над даною проблематикою працю"
ють науковці Т.В. Грицюк, О.А. Гриша"
нова, А.Г. Ігудін, В.Н. Лексин, Л.І. Про"
ніна, В.Б. Христенко та ін. У зв'язку із но"
вими цілями бюджетного розвитку, удос"
коналенням системи міжбюджетного ре"
гулювання виникають нові проблеми в
цій галузі фінансової науки, деякі питан"
ня потребують подальшого дослідження.
Зокрема, для удосконалення системи
міжбюджетного регулювання необхідно
вивчити стан міжбюджетних відносин на
сучасному етапі та визначити основні
проблеми, що потребують вирішення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Цілями даної статті є: уточнення

змісту категорії "міжбюджетні відноси"
ни", з'ясування взаємозв'язку між кате"
горіями "бюджетне вирівнювання",
"міжбюджетні відносини", "бюджетне
регулювання", аналіз стану міжбюджет"
них зв'язків у розрізі бюджетів областей
України, визначення позитивних і нега"
тивних тенденцій у цій сфері та форму"
лювання пропозицій щодо удосконален"
ня відносин між бюджетами в Україні.
Основними методами дослідження є: по"
рівняння, групування, табличний метод,
аналіз і синтез, методи індукції і дедукції.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сутність і зміст міжбюджетних

відносин неоднаково трактується
різними вченими"економістами. У Бюд"
жетному кодексі України міжбюджетні
відносини визначаються як відносини
між державою, Автономною Республі"
кою Крим і місцевим самоврядуванням
щодо забезпечення відповідних бюд"
жетів фінансовими ресурсами, необхі"

дними для виконання функцій, перед"
бачених Конституцією України та зако"
нами України [4, с. 306]. В цьому виз"
наченні основна увага приділяється
створенню достатньої дохідної бази
бюджетів для фінансування визначених
законом повноважень органів влади.

Більш повні визначення даного терм"
іну, на нашу думку, наводять у своїх пра"
цях вітчизняні вчені І.О. Луніна та В.Я.
Швець. Перша авторка визначає міжбюд"
жетні відносини як відносини між цент"
ральною і місцевою владою з розподілу
повноважень, видаткових зобов'язань та
доходних джерел між бюджетами різних
рівнів [3, с. 11]. На думку В.Я. Швеця,
міжбюджетні відносини — це система
взаємовідносин між державою і місцевим
самоврядуванням щодо розподілу повно"
важень державних органів влади й органів
місцевого самоврядування, а також роз"
поділу видаткових зобов'язань і доходних
джерел між бюджетами різних рівнів [8,
с. 27]. В цих визначеннях поняття міжбюд"
жетних відносин доповнене, окрім розпо"
ділу фінансових ресурсів, розподілом
бюджетних повноважень органів влади
різних рівнів.

А.М. Бабич та Л.Н. Павлова розг"
лядають міжбюджетні відносини як су"
купність відносин між органами дер"
жавної влади й органами місцевого са"
моврядування щодо закріплення і роз"
межування бюджетних повноважень,
дотримання прав, обов'язків і відпові"
дальності органів влади у сфері скла"
дання й виконання бюджетів і бюджет"
ного процесу [1, с. 147].

На нашу думку, міжбюджетні відно"
сини — це зумовлена єдністю та узгодже"
ністю складових бюджетної політики си"
стема організаційно"правових та фінансо"
вих відносин між органами державної
влади і місцевого самоврядування різних
рівнів щодо встановлення та розмежуван"
ня бюджетних повноважень, фінансових
ресурсів, прав, обов'язків та відповідаль"
ності в ході бюджетного процесу.

Міжбюджетні відносини включа"
ють основні види відносин щодо:

1) розмежування видаткових бюд"
жетних повноважень щодо фінансуван"
ня окремих галузей, программ, об'єктів;

2) розподілу дохідних повноважень
з приводу встановлення окремих видів
бюджетних надходжень, зміни ставок,
збирання та управління доходами;

3) фінансового вирівнювання бюд"
жетної забезпеченості різних адмініст"
ративно"територіальних утворень;

4) визначення та дотримання прав,
обов'язків і відповідальності усіма суб"
'єктами міжбюджетних відносин.

Основою міжбюджетних відносин
є розмежування доходів і видатків між
рівнями бюджетної системи, здійснене
відповідно до встановлених законодав"
ством повноважень усіх органів влади
держави. Проте єдині засади такого
розмежування для бюджетів одного
рівня на практиці не дають можливості
збалансувати усі бюджети, що зумов"
лено такими об'єктивними умовами:

— різним рівнем економічного роз"
витку народногосподарського комп"
лексу регіонів;

— різноманітністю природно"
кліматичних умов та географічного
розташування;

— різницею в щільності населення
та його якісній структурі;

— відмінностями в розвитку транс"
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портної та соціальної інфраструктури
та ін.

На регіональному рівні узагальнюю"
чим показником, який характеризує
рівень розвитку економіки адміністра"
тивно"територіальної одиниці, є валовий
регіональний продукт (ВРП). Розрахун"
ки свідчать про значний розрив у еконо"
мічному розвитку регіонів України, при"
чому цей розрив має незначну тенденцію
до збільшення. Так, розрив показника
ВРП на одну особу між найвищим зна"
ченням та найнижчим в 2004 р. становив
6,4 рази, в 2005 та 2006 роках зменшився
до 6,3 та 6,2 разів відповідно, а в 2007 році
зріс до 6,8 разів. Найвищий рівень еко"
номічного розвитку традиційно займає м.
Київ, де показник ВРП на одну особу
найвищий. Найнижчий показник ВРП на
одну особу в 2004, 2006 та 2007 р. зафік"
совано в Чернівецькій області, а в 2005 р.
— в Тернопільській.

Значні відмінності в економічному
розвитку регіонів України зумовлюють
їх різний податковий потенціал, який
впливає на формування дохідної бази
місцевих бюджетів, різну вартість по"
слуг, які надають органи місцевої вла"
ди, і неоднакову потребу територій у
видатках та їх нерівномірність у розра"
хунку на кількість населення регіонів.

Для усунення диспропорцій між
різними бюджетами та їх збалансуван"
ня застосовується механізм фінансово"
го бюджетного вирівнювання. Під бюд"
жетним вирівнюванням розуміють "су"

купність політичних і економічних за"
ходів, спрямованих на забезпечення
конституційних гарантій населення
країни щодо законодавчо закріплено"
го мінімально необхідного розміру сус"
пільних послуг, а також на вирівнюван"
ня горизонтальних і вертикальних фіс"
кальних дисбалансів" [6, с. 317].

Бюджетне вирівнювання є однією із
складових міжбюджетних відносин.
Міжбюджетні відносини, в свою чергу,
є складовою механізму бюджетного
регулювання. Погоджуємось із думка"
ми науковців Т.В. Грицюк, І.Я. Чугуно"
ва та К.В. Павлюк про те, що бюджетне
регулювання не обмежується лише зба"
лансуванням та вирівнюванням бюд"
жетів держави, а включає й інші захо"
ди втілення бюджетної політики дер"
жави. Так, на думку І.Я. Чугунова,
змістом бюджетного регулювання дер"
жави є розробка основних напрямів
формування та використання бюджет"
них коштів, виходячи з необхідності ви"
рішення завдань, які стоять перед сус"
пільством на даному етапі його розвит"
ку [7, с. 38]. Т.В. Грицюк під бюджетним
регулюванням розуміє організовану
систему управління бюджетним уст"
роєм держави [2, с. 17]. Узагальнюючи
трактування попередніх авторів,
К.В. Павлюк пропонує, на наш погляд,
найбільш повне визначення бюджетно"
го регулювання — це система взаємо"
пов'язаних методів, способів, правових
норм формування, розподілу, перероз"

поділу бюджетних ресурсів для збалан"
сування інтересів суспільства і грома"
дян у процесі економічного і соціаль"
ного розвитку [5, с. 342].

Бюджетне вирівнювання може
здійснюватись двома методами: гори"
зонтального і вертикального вирів"
нювання. Вертикальне бюджетне вирів"
нювання має на меті забезпечення необ"
хідними дохідними джерелами бюдже"
тів різних рівнів у відповідності з закрі"
пленими за ними повноваженнями. Го"
ризонтальне бюджетне вирівнювання
усуває диспропорції у податкоспро"
можності регіонів та розбіжності у їх
бюджетному забезпеченні. Механізм
бюджетного вирівнювання забезпечує
перерозподільні процеси всередині бюд"
жетної системи шляхом вилучення
коштів у економічно розвинених і фінан"
сово забезпечених регіонів, надання до"
помоги економічно "слабким" та з низь"
ким рівнем бюджетної забезпеченості.

Основними методами бюджетного
регулювання у сфері міжбюджетних
відносин є відрахування від загально"
державних податків і зборів та міжбюд"
жетні трансферти. Переважання того чи
іншого методу визначає ступінь децент"
ралізації бюджетної системи держави.

Розглянемо, використовуючи ста"
тистичні дані про місцеві бюджети в
розрізі регіонів України, стан та про"
блематику міжбюджетних відносин.

У табл. 1 представлені дані про пи"
тому вагу доходів та видатків місцевих
бюджетів України (без міжбюджетних
трансфертів) за 2005 — 2008 р.

Найбільшу питому вагу в доходах
місцевих бюджетів має м. Київ, при чому
спостерігається її збільшення — від 19,1
% у 2005 р. до 21,8 % у 2008 р. Серед об"
ластей перше місце за часткою в дохо"
дах місцевих бюджетів займає Донець"
ка область, але цей показник має тенден"
цію до зменшення: в 2005 р. він складав
11,1 %, а в 2008 р. — вже 10,1%. Найниж"
чу частку в доходах місцевих бюджетів
серед областей мала в 2008 р. Терно"
пільська область — 1,1 %.

Найвищу частку в видатках місце"
вих бюджетів України в 2008 р. мало м.
Київ — 10,9 %, що було вдвічі менше, ніж
частка його в доходах у цьому році. Се"
ред областей найвищу частку у видатках
місцевих бюджетів в 2008 р. мала До"
нецька область — 8,6 %. Найнижчу час"
тку видатків місцевих бюджетів в 2008
р. мала Кіровоградська область — 2,0 %.

З табл. 1 видно, як завдяки гори"
зонтальному бюджетному вирівнюван"
ню поступово зменшувався розрив між
максимальним і мінімальним серед об"
ластей держави значеннями показників
питомої ваги. Так, якщо в 2005 р. такий
розрив у частці доходів становив 10,1
рази, то в 2008 р. він зменшився до 9,2
разів, а розрив між максимальним і
мінімальним значеннями у частці ви"
датків зменшився з 4,9 разів у 2005 р.
до 4,3 разів у 2008 році.

Про міжрегіональні відмінності до"
ходів і видатків місцевих бюджетів Ук"
раїни (без міжбюджетних трансфертів)
у розрахунку на одну особу наявного
населення свідчать дані таблиці 2.

Найвищий рівень доходів місцевих
бюджетів на душу населення мало м. Київ
— від 2164,2 грн. у 2005 р. до 5850,5 грн. у
2008 р. Цей показник перевищував се"
редній по Україні в 2005 р. — на 336,3 %,
в 2006 р. — на 364,8 %, в 2007 р. — на 385,5

 

2005 2006 2007 2008 

                

-  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  4,6 4,5 4,2 4,4 4,2 4,6 4,2 4,4 

 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,2 3,2 
 1,3 2,1 1,3 2,1 1,3 2,2 1,3 2,2 

 9,1 7,0 8,4 7,0 8,1 6,7 8,5 6,9 
 11,1 8,8 10,6 9,4 10,3 8,7 10,1 8,6 

 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 2,6 1,9 2,7 
 1,5 2,4 1,5 2,4 1,5 2,4 1,5 2,5 

 4,4 3,8 4,3 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 
-  1,8 2,8 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 3,5 

 3,6 3,7 3,7 3,8 4,3 4,1 4,2 4,0 
 1,5 2,1 1,4 2,0 1,3 2,0 1,4 2,0 

 4,1 4,2 4,1 4,2 3,8 4,2 4,0 4,3 
 4,2 4,9 4,2 4,9 4,1 4,9 4,1 5,3 

 2,1 2,3 2,1 2,4 1,9 2,3 2,0 2,4 
 5,2 4,6 5,6 4,8 5,4 5,1 4,9 4,9 

 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 
 1,6 2,3 1,7 2,4 1,6 2,4 1,6 2,4 

 1,8 2,2 1,8 2,2 1,7 2,2 1,8 2,2 
 1,1 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,1 2,1 

 5,7 5,4 5,3 5,4 5,4 5,3 5,6 5,6 
 1,5 2,1 1,5 2,1 1,5 2,1 1,5 2,1 

 1,8 2,7 1,7 2,7 1,8 2,7 1,8 2,7 
 2,0 2,7 2,0 2,8 1,9 2,6 2,0 2,6 

 1,3 1,8 1,3 1,9 1,2 1,8 1,2 2,3 
 1,7 2,3 1,6 2,2 1,5 2,2 1,5 2,2 

.  19,1 13,5 21,1 12,6 22,6 13,0 21,8 10,9 

.  0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 
max (  ) 11,1 8,8 10,6 9,4 10,3 8,7 10,1 8,6 
min (  ) 1,1 1,8 1,0 1,9 1,0 1,8 1,1 2,0 
max (  .) / min 

(  .) 10,1 4,9 10,6 4,9 10,3 4,8 9,2 4,3 

Таблиця 1. Питома вага доходів та видатків місцевих бюджетів України
(без міжбюджетних трансфертів), %

Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників Міністерства
фінансів України
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%, в 2008 р. — на 366,4 %. Серед областей
найвищий рівень доходів на одну особу в
2008 р. був у Дніпропетровській області
— 1846,3 грн., або 115,6 % від середнього
по державі. Найнижчий показник до"
ходів на душу населення в 2008 р. мала
Тернопільська область — 744,6 грн., або
46,6 % від середнього по Україні.

Мінімальний рівень доходів міс"
цевих бюджетів на одну особу був мен"
ший від максимального в м. Києві в 2005
р. в 7,2 рази, в 2006 р. — в 8,3 рази, в
2007 р. — в 8,7 рази, в 2008 р. — в 7,9
рази, тобто спостерігалась тенденція до
збільшення розриву між мінімальним і
максимальним значеннями. Серед об"
ластей розрив між мінімальним і мак"
симальним значеннями рівня доходів на
одну особу залишався стабільним на
рівні 2,5 — 2,6 рази.

Середній рівень видатків місцевих
бюджетів на одну особу був найвищим
в м. Києві, збільшившись від 2633,7 грн.
в 2005 р. до 5043,0 грн. у 2008 р. Пере"
вищення цього показника в м. Києві над
середнім по Україні склало: в 2005 р. —
238,2 %, в 2006 р. — 218,0 %, в 2007 р. —
222,2 %, в 2008 р. — 183,9 %, тобто спос"
терігалась тенденція до зменшення.
Найвищі за рівнем видатків на одну
особу серед областей були в 2008 р.
Чернівецька та Івано"Франківська об"
ласті з показниками 3203,5 грн. та
3187,8 грн. відповідно, що було пов'я"
зано із значними сумами, виділеними на
ліквідацію наслідків повені літа 2008 р.
Найнижчий показник видатків місцевих
бюджетів на 1 особу в 2008 р. мала Лу"
ганська область — 2310,5 грн., що скла"
дає 84,2 % від середнього рівня по Ук"
раїні. Примітно, що в 2008 р. Донецька
область, яка займає перше місце по Ук"
раїні за часткою в доходах місцевих
бюджетів, за показником рівня ви"
датків на 1 особу займала 23 місце, а
Луганська область, яка займає сьоме
місце за часткою доходів, за рівнем ви"
датків на 1 особу займає останнє місце.

Мінімальне значення рівня видатків
на 1 особу було менше за максимальне в
м. Києві в 2005 р. в 3,0 рази, в 2006 р. — в
2,6 рази, в 2007 р. — в 2,7 рази, в 2008 р.
— в 2,2 рази, тобто спостерігалась тен"
денція до зменшення розриву між край"
німи значеннями, що є позитивним. У
той же час відношення між максималь"
ним і мінімальним значеннями по обла"
стях держави залишалось стабільним
на рівні 1,3—1,4 рази.

З вищенаведеного аналізу видно,
що існують великі відмінності між ана"
логічними показниками місцевих бюд"
жетів різних регіонів України. Завдяки
механізму горизонтального бюджетно"
го вирівнювання ці відмінності частко"
во усуваються, розрив між граничними
значеннями показників зменшується,
проте все одно залишаються значні
міжрегіональні відмінності у рівні бюд"
жетного забезпечення регіонів.

Окрім міжрегіональних відмін"
ностей у рівні дохідної бази місцевих
бюджетів та рівні їх видатків, існує знач"
на невідповідність між доходами і видат"
ками (без міжбюджетних трансфертів)
одних і тих самих місцевих бюджетів.
Розрахунки свідчать про те, що в усіх
регіонах держави (крім м. Київ в 2007—
2008 рр.) існує значне перевищення ви"
датків над доходами місцевих бюджетів
(без міжбюджетних трансфертів), при"
чому сума такого перевищення постійно

зростає. Так, якщо в 2006 р. сума пере"
вищення видатків над доходами місце"
вих бюджетів України складала 32498,7
млн грн., то в 2007 р. така сума склала
вже 38162,2 млн грн., а в 2008 р. — зрос"
ла до 53015,2 млн грн., або зросла до
2006 р. на 63,1 %. Зауважимо, що в 2004
р. сума перевищення видатків над дохо"
дами місцевих бюджетів України (без
трансфертів) складала 16019 млн грн.
Таким чином, за 2004 — 2008 рр. сума
перевищення видатків над доходами
місцевих бюджетів зросла на 36996,2
млн грн., або в 3,3 рази.

Таким чином, чинна система закрі"
плення і розподілу доходів і видатків
між різними рівнями бюджетної систе"
ми свідчить про значні невідповідності
між закріпленими видатковими повно"
важеннями та дохідною базою місцевих
органів влади. Ці невідповідності ма"
ють, здебільшого, не об'єктивну, а
штучну природу, і стають можливими
завдяки тому, що більша частина подат"
кових надходжень понад власну і закр"
іплену дохідну базу, в першу чергу еко"
номічно розвинених областей, вилу"
чається до державного бюджету, чим
створюється дотаційність бюджетів.
Після цього ця дотаційність усуваєть"
ся за допомогою міжбюджетних транс"
фертів. Чинна система міжбюджетних
відносин не стимулює місцеві органи

влади до пошуку нових джерел збіль"
шення доходів місцевих бюджетів, тому
що: у регіонів"донорів сума перевищен"
ня зібраних доходів над нормативними
видатками все одно буде вилучена до
державного бюджету; регіони"реципі"
єнти в будь"якому випадку отримають
різницю між зібраними доходами та
нормативними видатками у вигляді
міжбюджетних трансфертів.

Отже, система міжбюджетних від"
носин, що склалася, не стимулює еко"
номічний розвиток регіонів, позбавляє
їх реальної фінансової незалежності,
не розвиває фінансову ініціативу та
породжує утриманство місцевої влади.

Різниця, що утворилась між власни"
ми та закріпленими доходами місцевих
бюджетів і сумою їх видатків, покри"
вається за рахунок трансфертів з дер"
жавного бюджету або місцевих бюд"
жетів вищого рівня. Аналіз свідчить про
тенденцію зростання частки міжбюд"
жетних трансфертів у доходах місцевих
бюджетів України. Так, даний показник
по усіх місцевих бюджетах держави зріс
з 14,3 % у 1998 р. до 46,3 % у 2008 р. У
1998 р. в Україні було 4 бездотаційні
області — Дніпропетровська, Донецька,
Полтавська, Харківська та м. Київ.
Мінімальну частку трансфертів мали
також Запорізька та Одеська області —
0,2 % та 3,6 % дохідної частини бюджетів
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-  643,6 1105,5 852,0 1546,6 1254,6 2075,1 1596,7 2742,8
  699,8 1175,1 846,8 1620,4 1255,5 2234,2 1563,7 2848,3

 367,2 967,1 500,8 1347,9 726,0 1816,0 971,0 2438,0
 375,8 1056,4 488,0 1438,5 759,5 2006,5 937,3 2684,5

 800,2 1056,4 973,8 1468,1 1379,3 1884,7 1846,3 2599,5
 721,0 984,8 920,5 1476,1 1317,2 1844,5 1654,5 2423,5

 405,0 1023,8 544,2 1464,2 797,4 1945,2 1073,7 2606,6
 374,8 997,8 480,9 1410,1 686,8 1865,6 910,3 2562,6

 715,4 1062,8 920,1 1468,8 1227,3 2016,8 1579,1 2705,5
-  396,0 1049,3 514,8 1390,8 766,3 1931,7 968,6 3187,8

 619,2 1072,8 849,0 1566,8 1440,9 2263,2 1791,4 2910,4
 422,1 1007,2 544,2 1391,1 746,0 1825,9 993,4 2469,4

 513,3 891,5 675,9 1284,4 949,2 1704,0 1267,8 2310,5
 489,3 985,4 644,2 1378,9 924,2 1862,0 1191,7 2609,3

 512,7 974,3 690,5 1424,6 923,0 1826,4 1227,5 2486,7
 649,9 1000,3 924,7 1450,5 1327,2 2075,9 1512,6 2605,6

 605,7 1034,2 770,3 1420,5 1129,2 1949,9 1471,8 2591,9
 419,1 1046,8 581,1 1482,9 825,2 2002,7 1013,6 2644,6

 452,2 942,0 580,7 1315,4 825,3 1765,3 1121,9 2361,9
 302,6 947,6 374,1 1291,4 557,0 1746,1 744,6 2425,3

 609,2 987,9 751,4 1386,6 1114,1 1816,1 1474,4 2540,1
 408,4 976,8 533,7 1385,0 773,5 1839,4 1010,7 2464,7

 390,1 1008,8 500,5 1402,2 755,8 1925,5 984,2 2568,7
 453,5 1039,9 598,7 1541,3 838,6 1924,0 1140,2 2516,2

 415,0 1010,7 570,4 1509,5 751,4 1932,0 962,4 3203,5
 434,4 1010,4 537,8 1371,9 772,9 1867,1 991,6 2502,6

.  2164,2 2633,7 3108,1 3371,0 4836,6 4611,6 5850,5 5043,0

.  721,8 1241,5 978,0 1749,2 1469,1 2424,7 2044,8 3250,9
min 302,6 891,5 374,1 1284,4 557,0 1704,0 744,6 2310,5
max 2164,2 2633,7 3108,1 3371,0 4836,6 4611,6 5850,5 5043,0

max (  ) 800,2 1175,1 973,8 1620,4 1440,9 2263,2 1846,3 3203,5
max / min  7,2 3,0 8,3 2,6 8,7 2,7 7,9 2,2 

max (  .) / min 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,5 1,4 

Таблиця 2. Середній рівень доходів та видатків місцевих бюджетів України на
одну особу наявного населення (без міжбюджетних трансфертів), грн.

Джерело: розраховано автором за даними статистичних збірників Міністерства
фінансів України.
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відповідно. Після 1998 р. частка транс"
фертів у дохідній частині місцевих бюд"
жетів постійно зростала, в 2001 р. без"
дотаційними були лише бюджети Києва
та АР Крим, а в 2003 р. вже не було жод"
ного регіону в державі, який би не от"
римував трансфертів з державного бюд"
жету. Мінімальна частка трансфертів у
доходах місцевих бюджетів зросла з 0,0
% в 1998 р. в Полтавській області до 19,9
% в 2008 р. в м. Київ. Серед областей
мінімальна частка трансфертів в 2008 р.
була в Дніпропетровській області — 32,3
%. Максимальна частка трансфертів в
1998 р. була в Житомирській області —
54,1 %, а в 2008 р. даний показник досяг
максимального значення в Чернівецькій
області — 73,3 %. В 2008 р. серед облас"
тей найменші суми трансфертів були,
крім Дніпропетровської області, в До"
нецькій області — 36,7 %, Київській об"
ласті — 40,7 %, Одеській області — 42,6
%. Крім Чернівецької області, де частка
трансфертів у доходах місцевих бюд"
жетів була найбільшою, високий рівень
трансфертів був у 2008 р. в Івано"
Франківській області — 70,2 %, Тер"
нопільській області — 70,0 %, Закар"
патській області — 65,5 %, Волинській
області — 64,9 %.

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами про"

веденого дослідження стану та пробле"
матики міжбюджетних відносин в Ук"
раїні, можна зробити наступні висновки:

1) трактування терміна "міжбю"
джетні відносини", які існують в нау"
ковій літературі, на наш погляд, врахо"
вують не всі аспекти даного поняття.
Тому пропонуємо власне визначення
міжбюджетних відносин: це зумовлена
єдністю та узгодженістю складових
бюджетної політики система організа"
ційно"правових та фінансових відносин
між органами державної влади і місце"
вого самоврядування різних рівнів
щодо встановлення та розмежування
бюджетних повноважень, фінансових
ресурсів, прав, обов'язків та відпові"
дальності в ході бюджетного процесу;

2) встановлено, що між різними ре"
гіонами України існує суттєва різниця
в економічному розвитку, що підтвер"
джують дані про значний розрив між
граничними показниками ВРП на 1 осо"
бу, який зріс з 6,4 разів в 2004 р. до 6,8
разів в 2007 р.;

3) існуючі диспропорції між різними
бюджетами та їх розбалансування усува"
ються за допомогою механізму бюджет"
ного вирівнювання. У зв'язку із різними
трактуваннями термінів "бюджетне вирі"
внювання", "міжбюджетні відносини" та
"бюджетне регулювання" пропонуємо
власний погляд на ієрархічність цих по"
нять. Вважаємо, що бюджетне вирівню"
вання є однією із складових міжбюджет"
них відносин, а останні, в свою чергу, є
складовою механізму бюджетного регу"
лювання. Бюджетне регулювання не об"
межується лише заходами бюджетного
вирівнювання, а включає й інші заходи
втілення бюджетної політики;

4) аналіз показника середнього рівня
доходів та видатків місцевих бюджетів
України на одну особу наявного населен"
ня (без міжбюджетних трансфертів)
свідчить, що існують значні міжрегіо"
нальні відмінності в податковій базі та
бюджетному забезпеченні регіонів. Міні"
мальний рівень доходів місцевих бю"

джетів на 1 особу був меншим за макси"
мальний в м. Києві в 2005 р. в 7,2 рази, в
2006 р. — в 8,3 рази, в 2007 р. — в 8,7 рази,
в 2008 р. — в 7,9 рази, тобто спостеріга"
лась тенденція до поступового збільшен"
ня розриву. Серед областей розрив між
максимальним і мінімальним значеннями
показника становив 2,5 — 2,6 рази. За
рахунок горизонтального бюджетного
вирівнювання розрив між граничними
значеннями середнього рівня видатків на
1 особу поступово зменшувався: в 2005
р. він становив 3,0 рази, а в 2008 р. — вже
2,2 рази, що є позитивним. У той же час
розрив між граничними значеннями да"
ного показника по областях залишався
стабільним на рівні 1,3 — 1,4 рази;

5) встановлено, що окрім міжрегі"
ональних відмінностей у рівні дохідної
бази та бюджетної забезпеченості
місцевих бюджетів України, існують
значні невідповідності між доходами і
видатками одних і тих самих бюджетів
(без міжбюджетних трансфертів), при"
чому така різниця постійно зростає.
Так, за 2004 — 2008 рр. сума переви"
щення видатків над доходами зросла на
36996,2 млн грн.; або в 3,3 рази. В 2008
р. частка різниці між доходами і видат"
ками місцевих бюджетів регіонів дер"
жави (без трансфертів) коливалась від
29,0 % до 70,0 % видаткової частини
бюджетів областей;

6) визначено, що бюджетна систе"
ма України характеризується значною
часткою трансфертів у місцевих бюд"
жетах, яка має тенденцію до зростан"
ня. Частка трансфертів у доходах
місцевих бюджетів України зросла з
14,3 % у 1998 р. до 46,3 % у 2008 р., або
в 3,2 рази. Починаючи з 2003 р., всі рег"
іони держави стали дотаційними і от"
римували допомогу з держбюджету;

7) чинна система міжбюджетних
відносин характеризується значним
рівнем централізації бюджетних ре"
сурсів, які згодом повертаються до
місцевих бюджетів у вигляді транс"
фертів. Така система не стимулює еко"
номічний розвиток регіонів, позбавляє
їх реальної фінансової незалежності,
не розвиває фінансову ініціативу і по"
роджує утриманство місцевої влади;

8) з метою усунення виявлених не"
доліків необхідне реформування міжбюд"
жетних відносин, які повинні стати серй"
озним чинником економічного зростання.
З цією метою пропонуємо запроваджен"
ня розрахунку дотацій вирівнювання, що
будується не на фактичних доходах і ви"
датках, а на нормативних. Податковий по"
тенціал регіонів повинен розраховуватись
на основі показника валового регіональ"
ного продукту. Розрахунок дотацій вирі"
внювання на основі нормативних, а не
фактичних доходів і видатків сприятиме
пошуку нових джерел доходів і скорочен"
ню видатків місцевою владою, оскільки
такі дії не будуть впливати на норматив"
ний обсяг дотацій.

Іншим заходом щодо стимулюван"
ня розвитку регіонів може стати безпо"
середня ув'язка розмірів дотацій з ос"
новними соціально"економічними по"
казниками розвитку адміністративно"
територіальних одиниць, такими як об"
сяги виробленої продукції, виконаних
робіт та наданих послуг, одержаного
суб'єктами господарювання прибутку,
сплачених до бюджетів податків та
зборів, середньомісячної заробітної
плати, рівня безробіття тощо;

9) при закріпленні за місцевою вла"
дою дохідних і видаткових повнова"
жень необхідно прагнути до виконан"
ня критерію фіскальної еквівалентності
М. Ольсона, згідно з яким сукупні об"
сяги податкових надходжень до місце"
вого бюджету мають бути еквівалент"
ними вартості наданих та профінансо"
ваних з нього суспільних послуг. Необ"
хідно максимально зменшити зустрічні
трансфертні потоки, залишивши до"
тації тільки тим регіонам, де внаслідок
об'єктивних чинників сукупні податкові
надходження не покривають витрат
місцевої влади;

10) сформульний підхід, що застосо"
вується зараз до розрахунку дотацій вир"
івнювання, повинен бути застосований і
для розрахунку субвенцій з державного
бюджету. Одержання субвенцій повинно
бути науково обгрунтованим показника"
ми економічного і соціального розвитку
регіонів, повинен бути запроваджений
дієвий контроль за їх використанням;

11) необхідно усунути невідпо"
відність між обсягами кошиків доходів
місцевих бюджетів і обсягами видатків,
що враховуються і не враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів. Часто частина доходів
другого кошика, призначена для фінан"
сування власних повноважень, спрямо"
вується на фінансування видатків, що
враховуються при визначенні міжбюд"
жетних трансфертів.

Подальші розробки необхідно зо"
середити в напрямі пошуку механізмів
заміщення частки трансфертів з дер"
жавного бюджету власними і закріпле"
ними доходами місцевих бюджетів;
удосконалення формульного розра"
хунку дотації вирівнювання; перехід на
формульний розрахунок субвенцій
місцевим бюджетам.
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