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Постановка проблеми. У умовах трансформації
економіки України, її євроінтеграційного курсу роз-
витку система бюджетного регулювання має бути спря-
мована на забезпечення ефективного і раціонального
вирівнювання дохідного потенціалу територіальних
утворень, забезпечення обгрунтованого розподілу
дохідних джерел і видаткових повноважень між рівня-
ми бюджетів. Механізм бюджетного регулювання по-
винен сприяти регулюванню соціально-економічного
розвитку адміністративно-територіальних одиниць,
забезпечувати стимулювання розвитку податкового
потенціалу місцевих органів влади.

В умовах бюджетно-налогової децентралізації в
Україні бюджетне регулювання не забезпечує фінан-
сово самодостатній розвиток територіальних утворень,
не спрямоване на збільшення виробничої і невироб-
ничої сфер на місцевому рівні, розвиток малого і се-
реднього бізнесу, збільшення об’єму інвестиційних
ресурсів як на регіональному, так і на внутрішньорегі-
ональному рівнях.

Система бюджетного регулювання не спрямова-
на на узгодження ключових питань в галузі бюджету і
оподаткування між рівнями державної і місцевої вла-
ди. Це не сприяє розвитку горизонтального та верти-
кального фінансового регулювання бюджетної забез-
печеності територіальних утворень, розробці ефектив-
ного і раціонального механізму розподілу централізо-
ваної фінансової  допомоги.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемам становлення і розвитку механізму бюджетного
регулювання присвячені роботи наступних учених:
Т. Г. Бондарук [1], О. П. Кириленко [2], І. О. Луніна
[3], В. М. Опарін [4], К. В. Павлюк [5], І. Я. Чугунов
[6], В. М. Федосов [7], Т. І. Єфіменко [8], Ц. Г. Огонь
[9], Л. В. Лисяк [10].

При цьому, не дивлячись на значні роботи в га-
лузі розвитку механізму бюджетного регулювання,
залишається значна кількість проблем, пов’язаних із
установленням ефективних методів і напрямів розвитку
цього механізму в умовах трансформації системи
місцевих фінансів України.

Метою статті є визначення основних комплекс-
них і взаємозв’язаних напрямів щодо розвитку меха-
нізму бюджетного регулювання в умовах бюджетної
децентралізації, створення фінансово самостійних
органів місцевого самоврядування.

Результати. В основу бюджетного регулюван-
ня покладені розмежування доходів і видатків між
рівнями бюджетної системи відповідно до розподі-
лу повноважень органів державної влади і місцево-
го самоврядування. Розмежування доходів,здійсню-
ване на єдиних підходах для бюджетів відповідного
рівня, не дає можливості повністю збалансувати всі
бюджети внаслідок об’єктивних відмінностей у фор-
муванні доходів і обсягів видатків бюджетів різних
територій. З метою забезпечення збалансованості
бюджетів застосовується бюджетне регулюван-
ня (вертикальне і горизонтальне бюджетне вирівню-
вання).

Бюджетне регулювання дозволяє створити не-
обхідні вихідні умови для досягнення збалансованості
всіх ланок бюджетної системи з урахуванням видат-
кових повноважень, які покладаються на органи місце-
вої влади, при дотриманні мінімальних державних
соціальних стандартів, виходячи з наявного дохідно-
го потенціалу територій і необхідності стимулювання
розширення ними власної дохідної бази.

При недостатності реалізації вказаної мети влас-
них (закріплених) доходів вищі органи влади здійсню-
ють бюджетне регулювання через систему взаємо-
зв’язаних форм вертикального і горизонтального ви-
рівнювання бюджетів нижчих органів влади. У зв’яз-
ку з цим основою ефективного функціонування мо-
делі міжбюджетних відносин є наявність науково об-
грунтованих форм і методів вертикального і горизон-
тального бюджетного вирівнювання.

В економічній літературі відсутній єдиний підхід
щодо визначення поняття „бюджетне регулювання”.
Часто його ототожнюють з поняттям „міжбюджетні
відносин”.

Т. Г. Бондарук  визначає бюджетне регулювання
як процес збалансування доходів і видатків бюджетів
різних рівнів, які входять в бюджетну систему по вер-
тикалі і горизонталі [1, с. 228].

К. В. Павлюк бюджетне регулювання розглядає
як систему взаємозв’язаних методів, способів, пра-
вових норм формування, розподілу бюджетних ре-
сурсів з метою збалансування інтересів суспільства і
громадян у процесі економічного і соціального роз-
витку [5, с. 342].

О. П. Кириленко, розглядаючи поняття „бюджет-
не регулювання” і „міжбюджетні відносини”, прихо-
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дить до висновку, що поняття „бюджетне регулюван-
ня” є складовим елементом і підпорядковано поняттю
„міжбюджетні відносини“ [2, с. 53].

І. Я. Чугунов вважає, що сутність „бюджетного
регулювання” виявляється в розробці основних на-
прямів формування і використання бюджетних коштів,
виходячи  з  необхідності вирішення завдань, які сто-
ять перед суспільством на певному етапі його розвит-
ку [6, с. 3].

Аналіз різних точок зору щодо значення і ролі
бюджетного регулювання в системі міжбюджетних
відносин дозволило авторові передбачити, що бюджет-
не регулювання – поняття вужче, ніж міжбюджетні
стосунки. Бюджетне регулювання необхідно розгля-
дати як систему взаємозв’язаних методів, способів,
правових норм формування, розподілу, перерозпо-
ділу бюджетних ресурсів для збалансування інтересів
суспільства і громадян.

Бюджетне регулювання передбачає збалансування
нижчих бюджетів (до мінімального рівня) за допо-
могою розподілу коштів між бюджетами у формі нор-
мативних відрахувань від регулюючих податків, виді-
лення трансфертів, дотацій, субвенцій і іншої фінансо-
вої допомоги. Саме в процесі бюджетного регулю-
вання виникають міжбюджетні відносини. Проте
міжбюджетні відносини не обмежуються бюджетним
регулюванням.

Бюджетне регулювання безпосередньо впливає
на обґрунтований і пропорційний розподіл фінансо-
вих ресурсів між рівнями бюджетів, сприяє проведен-
ню ефективного вирівнювання дохідних і видаткових
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можливостей місцевих органів влади, обумовлене дією
соціально-економічних і природних чинників і умов.
Через систему бюджетного регулювання здійснюєть-
ся збільшення податкового потенціалу територій, відбу-
вається розподіл цільової і нецільової державної фінан-
сової допомоги. Бюджетне регулювання перешкоджає
неефективному розподілу обмежених бюджетних
коштів, сприяє задоволенню мінімальних соціальних
потреб населення на місцевому рівні. В даний час в
Україні застосовується наступний  механізм верти-
кального бюджетного регулювання (рис 1).

Дослідження праць учених  [1 – 10] показує,  що
в умовах  трансформації економіки  України механізм
вертикального бюджетного регулювання не сприяє
комплексному розвитку системи міжбюджетних
відносин і в сукупності всієї системи місцевих фінан-
сів. Доцільною для нашої країни є розробка дієздат-
ної системи горизонтального вирівнювання дохідних
і видаткових можливостей місцевих органів влади.
Автор пропонує  в Україні створити наступний ме-
ханізм ефективного горизонтального бюджетного
регулювання (рис. 2).

Запропонований механізм має теоретичне і прак-
тичне значення, дозволяє комплексно підійти до роз-
гляду особливостей організації горизонтального
бюджетного вирівнювання на місцевому рівні. З тео-
ретичних позицій запропонований механізм розширює
науковий кругозір щодо побудови ефективної систе-
ми міжбюджетних стосунків на рівні територіальних
утворень. З практичних позицій розроблений механізм
дозволяє виділити і структурувати  процес обгрунто-

Рис 1. Механізм вертикального бюджетного регулювання в Україні
                                                   (Складено автором)
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ваного розподілу міжбюджетних трансфертів на місце-
вому рівні.

Законодавче  врегулювання процесу горизонталь-
ного і вертикального бюджетного регулювання спри-
ятиме обгрунтованому розподілу централізованої фі-
нансової допомоги між рівнями бюджетів, забезпечить
підвищення фінансово самодостатнього розвитку те-
риторіальних утворень. Бюджетне регулювання повин-
не стати ефективним інструментом щодо реалізації
державної бюджетної політики на місцевому рівні.

Основною метою реформування бюджетно-
го регулювання в Україні є створення необхідних
умов для досягнення збалансованості територіальних
бюджетів при забезпеченні високого рівня зацікавле-
ності і відповідальності субнаціональної влади з мак-
симізації власних доходів і підвищення ефективності
бюджетних витрат.

В Україні  система  бюджетного  регулювання,
як уже наголошувалося вище, не створює мотивацію
регіональним і місцевим органам влади щодо підви-
щення рівня мобілізації фінансових ресурсів, розши-
рення власної дохідної бази, породжує утриманські
настрої. В бюджетній практиці переважає орієнтація на
вирівнюючу функцію міжбюджетних відносин, тоді як
їх стимулююча функція використовується недостатньо.

Тим часом реалізація саме стимулюючої функції
бюджетного регулювання дозволяє створити умови
для підвищення рівня соціально-економічного розвитку
територіальних утворень, душових показників еконо-
мічного і податкового потенціалу, бюджетної забезпе-
ченості і таким чином сприяє зниженню напруженості
міжбюджетних стосунків, їх оптимізації. Слід зазна-

чити, що  саме  відсутність   системного підходу щодо
реформування бюджетного регулювання на місцево-
му рівні є основною перешкодою реформи бюджет-
ного регулювання в Україні.

Метою реформування  бюджетного регулювання
на державному і місцевому рівнях у рамках транс-
формованої моделі  фінансових взаємозв’язків є  ско-
рочення розриву в рівні  соціально-економічного  роз-
витку регіонів і територіальних утворень і стимулю-
вання відповідних органів до зростання бюджетних
доходів. В умовах трансформації бюджетно-податко-
вої системи України бюджетне регулювання повинно
сприяти забезпеченню обгрунтованого розподілу до-
хідних джерел і видаткових повноважень між рівнями
бюджетів, створенню дієздатної системи горизонталь-
ного і вертикального бюджетного вирівнювання на
підставі фондів фінансової та інвестиційної підтримки
місцевих органів влади.

Створення фондів фінансової та інвестиційної
підтримки місцевих органів влади повинно передба-
чати виділення джерел необхідних для їх формування,
напрямів їх використання, принципів, умов, цілей і
завдань їх функціонування, особливостей їх створен-
ня на державному і місцевому рівнях. Місцеві фонди
фінансової підтримки місцевих органів влади повинні
сприяти обгрунтованому вирівнюванню дохідного і
видаткового потенціалів територіальних утворень на
підставі об’єктивних показників податкового потенці-
алу територій і сукупного індексу видатків, сприяти
розвитку системи  бюджетних взаємовідносин.

Через фонди інвестиційної підтримки місцевих
органів влади повинні реалізовуватися великомасштабні
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Рис 2. Механізм горизонтального бюджетного регулювання в Україні
                                                (Складено автором)
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інвестиційні проекти, здійснюватися підтримка малого
і середнього бізнесу, пріоритетних галузей економіки,
розвиток транспортної інфраструктури, будівництво,
підтримка пріоритетних галузей харчової промисло-
вості, сільського господарства на регіональному і вну-
трішньорегіональному рівнях. Значна увага має бути
приділена створенню фондів реформування системи
місцевих фінансів, забезпечення підвищення ефектив-
ного бюджетного процесу на місцевому рівні, фінан-
сової самостійності місцевих органів влади.

На   сучасному  етапі   представляється  необхід-
ною системна реалізація наступних пріоритетних на-
прямів реформування бюджетного регулювання:

– упорядкування бюджетного устрою в Україні;
– формування і розвиток об’єктивних і прозорих

механізмів фінансової підтримки регіональних і місце-
вих бюджетів;

– підвищення якості управління суспільними
фінансами на регіональному і місцевому рівнях;

– розширення бюджетних повноважень органів
місцевого самоврядування і законодавче розмежуван-
ня між обласним бюджетом і бюджетами територіаль-
них утворень повноважень щодо здійснення видатків;

– збільшення власних доходів місцевих бюджетів,
розмежування на довготривалій основі між обласним
бюджетом і бюджетами територіальних утворень над-
ходжень від ряду дохідних джерел бюджету області;

– забезпечення податково-бюджетної автономії
місцевих органів влади;

– надання поточної та інвестиційної фінансової до-
помоги місцевим органам влади, підтримка депресив-
них територій;

– створення умов для проведення на місцевому
рівні раціональної  і відповідальної бюджетної політи-
ки, а також розвитку й ефективного використання по-
даткового потенціалу територіальних утворень;

– забезпечення транспарентності й об’єктивності
методик і процедур визначення напрямів і розмірів
підтримки місцевих органів влади на основі: регуляр-
ної і системної оцінки фінансового положення терито-
ріальних утворень.

Реформування бюджетного регулювання в Україні
необхідно починати з проведення комплексної адміні-
стративно-територіальної реформи. Реформа адміні-
стративно-територіального устрою країни має бути спря-
мована, в першу чергу, на створення базової одиниці –
територіальної громади. В цьому питанні необхідно ви-
користовувати досвід європейських країн. Без створення
ефективної територіальної громади Україна не матиме
дієздатного місцевого самоврядування.

Адміністративно-територіальна реформа, в пер-
шу чергу, пов’язана з процесами децентралізації, яка
відбувається в країні. Ефективно функціонуюча сис-
тема міжбюджетних відносин не може базуватися на
загальній централізації фінансів, яка  практикується в

Україні, а вимагає оптимізації інтересів держави, регі-
онів і місцевого самоврядування.

Прийняття децентралізованої моделі виконання
адміністративних  рішень в Україні дозволить здійснити
делегування більшої кількості повноважень  місцевим
органам влади при обгрунтованому розмежуванні
дохідних повноважень між рівнями бюджетів. Децент-
ралізація дозволить забезпечити ефективність управ-
ління за рахунок скорочення багатоетапного процесу
виконання рішень і підвищення, тим самим, оператив-
ності роботи органів державного управління. Підви-
щення ролі органів місцевого самоврядування в про-
цесі ухвалення рішень відносно вибору послуг, які
надаються на місцях, дозволить забезпечити найбільш
адекватний їх набір.

Значна увага при розробці ефективного і обгрун-
тованого механізму бюджетного регулювання має бути
приділена впровадженню обгрунтованих і комплекс-
них заходів щодо розвитку програмно-цільового мето-
ду планування на місцевому рівні. Створення ефектив-
ного механізму програмно-цільового методу плануван-
ня на місцевому рівні дозволить: забезпечити скоро-
чення неефективних видатків, підвищити якісні пара-
метри щодо надання бюджетних послуг населенню;
створити ефективну і обгрунтовану систему контролю
над формуванням і виконання бюджетних програм;

Створення обгрунтованого механізму програм-
но-цільового методу планування повинне передбача-
ти подальше впровадження системи оцінки якості на-
дання бюджетних послуг населенню, системи серед-
ньострокового бюджетного планування, реєстру ви-
даткових повноважень, моніторингу результативності
та аудиту ефективності на місцевому рівні. З метою
вдосконалення бюджетного регулювання необхідна
розробка ефективної й обгрунтованої системи оцінки
фінансового положення та якості управління фінанса-
ми місцевих органів влади.

Створення фондів місцевого розвитку (для поліп-
шення механізму здійснення облігаційних і кредитних
позик місцевих органів влади), фондів фінансової та
інвестиційної підтримки місцевих органів влади, сис-
теми оцінки податкового потенціалу територій висту-
пає основою щодо розвитку механізму бюджетного
регулювання і в сукупності трансформації системи
місцевих фінансів.

Висновки. Таким чином, комплексний розвиток
системи місцевих фінансів повинен передбачати опти-
мізацію механізму бюджетного регулювання на підставі
розвитку системи вертикального і горизонтального
бюджетного регулювання. Створення фондів фінансо-
вої та інвестиційної підтримки місцевих органів влади є
основою щодо зниження перерозподілу суб’єктивних
централізованих міжбюджетних трансфертів, створює
економічні стимули для органів місцевого самовряду-
вання щодо розвитку їх фінансового потенціалу.

Н. Г. Виговська
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При цьому в умовах трансформації системи
місцевих фінансів розвиток як вертикального, так і
горизонтального бюджетного регулювання безпо-
середньо залежить від ефективності розробки моделі
бюджетного устрою країни, створення дієздатного ме-
ханізму місцевих позик та міжбюджетних відносин,
якісних показників впровадження програмно-цільово-
го методу планування і системи оцінки управління
місцевими фінансами. Подальші наукові досліджен-
ня повинні бути спрямовані на розробку концепції
впровадження запропонованого автором механізму
горизонтального бюджетного регулювання в умовах
бюджетно-налогової децентралізації в Україні.
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Виговська Н. Г. Местные финансы, как осно-
ва развития системы горизонтального бюджетно-
го регулирования

В статті розкрито сутність і роль, вади вертикаль-
ного бюджетного регулювання в умовах трансформації
системи місцевих фінансів, становлення фінансово са-

мостійних органів місцевого самоврядування. Розроб-
лені і запропоновані комплексні напрями і етапи щодо
розвитку механізму бюджетного регулювання. Запро-
поновано впровадження горизонтального механізму
бюджетного регулювання в Україні, на підставі ство-
рення фондів фінансової та інвестиційної підтримки
місцевих органів влади, закріплення за ними власних
бюджетоформуючих дохідних джерел.

Ключові слова: місцеві фінанси, органи місце-
вого самоврядування, фінансові ресурси, механізм
організації місцевих фінансів, місцеві бюджети.

Выговская Н. Г. Місцеві фінанси, як основа
розвитку системи горизонтального бюджетного
регулювання.

В статье раскрыта сущность и роль, проблемы
бюджетного регулирования в условиях трансформа-
ции системы местных финансов, становления финан-
сово самостоятельных органов местного самоуправ-
ления. Разработаны и предложены комплексные на-
правления и этапы по развитию механизма бюджетно-
го регулирования. Предложено внедрение горизон-
тального механизма бюджетного регулирования в
Украине, на основании образования фондов финан-
совой и инвестиционной поддержки местных органов
власти, закрепления за ними собственных бюджето-
формирующих доходных источников.

Ключевые слова: местные финансы, органы
местного самоуправления, финансовые ресурсы, ме-
ханизм организации местных финансов, местные
бюджеты.

Vugovskaya N. G. Local Finances as Basis of
Development of the System of the Horizontal
Budgetary Adjusting

In the article essence and role, problems of the
budgetary adjusting, is exposed in the conditions of
transformation of the system of local finances, becoming
financially of independent authorities of local self-
government. Developed and offered complex directions
and stages on development of mechanism of the budgetary
adjusting. Introduction of horizontal mechanism of the
budgetary adjusting is offered in Ukraine, on the basis of
formation of financial and investment backing of local
authorities funds, fixings after them own budgetary of
profitable sources, that will provide development of the
system of local finances in an aggregate.

Key words: local finances, organs of local self-
government, financial resources, mechanism of
organization of local finances, local budgets.
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