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Постановка проблеми. Роль і масш-
таби суспільних фінансів у фінансовій сис-
темі країни визначаються, перш за все, 
обсягом коштів, необхідних для виконання 
зобов'язань, які влада різних рівнів гаранту-
вала населенню. 

Перспектива вдосконалення бюджетної 
системи є одним із головних завдань розви-
тку економіки України. До того ж, реформи, які 
на сучасному етапі мають на меті подолання 
геополітичної та економічної нестабільності, 
виходять за межі макроекономічної стабіліза-
ції того чи іншого регіону країни.

Одним з напрямів забезпечення стабіль-
ності розвитку економіки регіону та скоро-
чення розриву між доходами і витратами 
на регіональному рівні, є здатність місцевої 
влади рамках бюджетного простору раціо-
нально і ефективно розподіляти як власні 
кошти, так і кошти, що спрямовуються з дер-
жавного бюджету. Проте, будь-який регіон 
України має свої географічні, демографічні, 

соціальні та економічні особливості, які разом 
із недосконалою системою розподілу бюджет-
них та податкових повноважень, обумовлю-
ють виникнення фіскальних дисбалансів.

Удосконалення міжбюджетних відносин в 
Україні в умовах реформування бюджетного 
процесу та бюджетної політики необхідно роз-
глядати як фактор підвищення ефективності 
функціонування бюджетного простору, покра-
щення роботи всіх рівнів влади, подолання 
фіскальних дисбалансів задля підвищення 
фінансово-економічної стабільності функціо-
нування регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематикою фіскальних дисбалансів 
займалась низка вітчизняних та зарубіжних 
учених.

П. Логвіновим досліджено основні аспекти 
механізмів збалансування місцевих бюджетів, 
що виникають у вигляді бюджетних розривів 
вертикального та горизонтального рівня вна-
слідок використання трансфертної політики 
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та інших інструментів [2]. Економічну сутність 
поняття «фінансове вирівнювання» розгля-
нуто у роботі І. Сагайдак; також автором проа-
налізовано питому вагу міжбюджетних транс-
фертів у структурі доходів місцевих бюджетів, 
сучасний стан та проблеми фінансового 
вирівнювання місцевих бюджетів в Україні 
[5]. С. Юшко та Л. Мостова досліджували 
проблеми становлення і розвитку системи 
міжбюджетних відносин в Україні, з відповід-
ним аналізом чинного порядку проведення 
горизонтального вирівнювання податкоспро-
можності територій [7]. Окремі аспекти фіс-
кальних дисбалансів, зокрема, дисбаланси 
податкового боргу, розглянуто у дослідженні 
В. Угрина [6]. У роботі В. Письменного та  
Х. Палаца розроблено науково-теоретичні та 
практичні підходи до пошуку ефективної сис-
теми фінансового вирівнювання територій, 
з визначенням основних причин незадовіль-
ного стану відсталих регіонів в Україні з від-
повідним аналізом показників, які характери-
зують необхідність фінансового вирівнювання 
територій. Ґрунтуючись на аналізі досвіду 
скандинавських країн, авторами запропо-
новано заходи зі вдосконалення державної 
політики фінансового вирівнювання терито-
рій в Україні [4]. Аналіз зарубіжного досвіду 
усунення фіскальних дисбалансів також про-
ведено В. Кудряшовим, який аналізував дина-
міку показників бюджету і державних боргових 
зобов'язань загального уряду в державах ЄС 
у період економічної кризи, з виокремленням 
відповідних заходів та механізмів, спрямова-
них на збалансування фіскальних диспропор-
цій [1], а також Г. Наконечною та Я. Лукаш, 
які досліджували зарубіжний досвід сучасних 
практик міжбюджетних відносин [3].

Сучасні праці закордонних учених пов’язані 
головним чином із дослідженнями фіскальних 
дисбалансів та механізмів їх подолання у пев-
них країнах світу. Зокрема, спеціалісти Між-
народного валютного фонду І. Алдазоро та 
М. Сейферлінг, досліджували основні аспекти 
фіскальної децентралізації, яка призводить до 
створення вертикальних фіскальних дисба-
лансів, використовуючи дані центрального та 
місцевих бюджетів країн, починаючи з 1980 р. 
[8]. Моделювання фіскальних та зовнішніх 
дисбалансів у країнах-членах ЄС, зокрема, 
роль фінансової кризи 2007 р. у їх виникненні, 
а також заходи державної політики, спрямо-
вані на їх усунення, розглядали Р. Канале та 
У. Марані [10]. Л. Ейрайда та Л. Лузінян, за 
допомоги аналізу «вертикальних фіскальних 
дисбалансів», досліджували взаємовідносини 

між розвитком фіскальних відносин та струк-
турою фінансування місцевих органів влади у 
28 країнах ОЕСР [11]. Концепцію вертикаль-
них й горизонтальних фіскальних дисбалансів, 
методи їх вимірювання та типи міжбюджетних 
трансфертів у країнах з федеральних держав-
ним устроєм (Австралії, Австрії, Бельгії, Іспанії, 
Канади, Німеччини, США та Швейцарії) дослі-
джено у роботі Р. Бьорда та А. Тарасова [9]. 
Проблеми горизонтальних фіскальних дис-
балансів у Індії, із зосередженням на вели-
ких агломераціях, проаналізовано у роботі М. 
Хана та А. Агравала [17].

Однак питання виникнення фіскальних 
дисбалансів в рамках бюджетного простору 
на сьогоднішній день в сучасній українській 
економічній науці є недостатньо вивченим, що 
обумовлює актуальність даного дослідження.

Мета дослідження полягає у виявленні 
основних передумов та факторів впливу 
зовнішнього фінансування регіонів на 
бюджетну систему.

 Виклад основного матеріалу. Розпо-
діл доходів між державним та місцевими 
бюджетами є одним з основним елементів 
бюджетного простору. Вертикальний розподіл 
державних доходів між місцевими органами 
влади має фундаментальне значення. Воно 
домінує над горизонтальним розподіленням, 
яке зазвичай відіграє додаткову роль. 

В теорії фіскального федералізму вер-
тикальний розподіл стосується перш за все 
усіх податків та квазі-податкових платежів. За 
визначенням Ш. Тібу, окремі податки, які існу-
ють у певній системі доходу, мають бути роз-
поділені між державою, муніципалітетами та 
іншими територіальними органами самовря-
дування, які організаційно належать до вер-
тикальної структури, відповідно до завдань, 
призначених цим органам [22].

Подібну думку поділяють і Р. Масгрейв та 
П. Масгрейв, які підкреслюють той факт, що роз-
поділ доходів має бути тісно пов’язаним із роз-
поділом завдань відповідно до рівнів державної 
влади, і такі податки мають розподілятись для 
окремих структурних одиниць відповідно до їх 
структури та економічних наслідків [20].

Всі територіальні одиниці органів місце-
вої влади різних рівнів повинні мати власний 
дохід, який розподіляється відповідно до зако-
нодавства і додається до їхнього бюджету, і 
структуру якого може бути визначено відпо-
відним органом місцевої влади. Таким чином, 
вертикальний розподіл державних доходів 
відображає, певним чином, масштаб децен-
тралізації державних завдань та фінансів, 
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оскільки він залежить від розподілу функцій 
між рівнями влади.

Доходи, які отримує певний рівень влади, 
повинні дозволяти йому фінансувати покла-
дені на нього суспільні потреби. У свою чергу, 
це означає, що зазначені доходи повинні 
бути адекватними потребам і завданням з їх 
фінансування. В теорії, принцип адекватності 
завдань разом із принципом підпорядкова-
ності (subsidiarity principle) є базою для якіс-
ного структурування джерел доходів місцевих 
бюджетів. Ці принципи мають своїм наслід-
ком фундаментальну норму, яка полягає в 
тому, що будь яке збільшення компетенцій 
місцевих органів влади потребує збільшення 
обсягу державних фінансових ресурсів для їх 
впровадження.

Передача завдань і компетенцій місце-
вим органам влади без забезпечення належ-
них джерел доходів суперечить ідеї та ролі 
територіального самоврядування. Передача 
фінансових ресурсів і власності без надання 
права прийняття рішень щодо цих ресурсів не 
повинно бути взагалі.

Однак на практиці часто має місце невід-
повідність між джерелами доходів і необхід-

ними видатками, які випливають з призначе-
них завдань. В рамках бюджетного простору 
місцевим органам влади певного рівня про-
стіше за інших фінансувати свої завдання 
за власний кошт, що є часткою державного 
доходу. Дисбаланс доходів та видатків між 
окремими рівнями державної влади носить 
назву проблеми невідповідності (problem of 
inadequacy) або вертикального фіскального 
дисбалансу (vertical fiscal imbalance). Такий 
дисбаланс, зазвичай, виникає внаслідок роз-
поділу податкових доходів між центральними 
та місцевими органами влади [14; 15]. 

Згідно визначення Всесвітнього банку, 
вертикальний фіскальний дисбаланс являє 
собою ступінь, у якій місцеві уряди поклада-
ються на доходи центрального уряду задля 
забезпечення власних витрат; він може бути 
визначений за допомоги міжбюджетних транс-
фертів як частки субнаціональних витрат [12]. 
Найбільш ефективні з фіскальної точки зору 
податки (податок на дохід та податки на спо-
живання) мають бути встановлені на загаль-
нодержавному рівні, тоді як менш значимі, 
наприклад, податок на майно (на власність) – 
на місцевому.

Рис. 1. Фіскальні дисбаланси в системі бюджетного простору
Джерело: складено автором

Примітка: дольові податки (shared taxes) – податки, надходження від яких розподіляються 
між різними рівнями влади.
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Горизонтальний фіскальний дисбаланс 
(horizontal fiscal imbalance) виникає між міс-
цевими органами влади одного рівня і є 
пов’язаним з проблемами вирівнювання 
(equalization) [9].

Окремі регіони країни розрізняються за 
рівнем економічного та соціального розви-
тку, рівнем добробуту, наявністю природних 
ресурсів, промисловістю тощо. Таким чином, 
показники доходу на душу населення у різних 
регіонах можуть суттєво різнитись. До того 
ж, додатковий розподіл доходів здійснюється 
між регіонами, де органи місцевої влади зна-
ходяться на одному й тому ж рівні. Такий роз-
поділ може мати різні форми і масштаб. Одна 
з них включає перерозподіл доходів від більш 
заможних регіонів до менш заможних. Також, 
горизонтальний розподіл доходів в рамках 
бюджетного простору виявляється у вигляді 
ситуацій, коли об’єднання певних муніципа-
літетів (областей) розподіляє частину видат-
ків, які не відповідають рівню отримуваних 
доходів, іншим членам об’єднання. В такому 
випадку можливі різні рішення. Податковий 
тягар окремих регіонів може як співпадати, 
так і відрізнятись. Його можна визначити від-
повідно до фінансового потенціалу регіону 
(доходу регіону на душу населення) або від-
повідно до масштабу (сукупності) послуг, що 
надаються місцевою владою громаді регіону. 
На практиці, надання додаткових доходів 
менш заможним регіонам постає у вигляді 
субсидій та субвенцій з державного бюджету. 
Найчастіше використовуються для цих цілей 
універсальні, загальні (general-purpose) або 
цільові (specific-purpose transfers) транс-
ферти.

Все вищезазначене у схематичному 
вигляді наведено на рис. 1.

Як проміжний висновок варто відзначити, 
що в рамках бюджетного простору верти-
кальні фіскальні дисбаланси призводять до 
проблеми невідповідності, тоді як горизон-
тальні фіскальні дисбаланси призводять до 
необхідності фінансового вирівнювання.

Розглянемо більш детально основні сфери 
фіскальних відносин між національним та міс-
цевими органами влади в рамках бюджетного 
простору. 

Фіскальні відносини між окремими рівнями 
державної влади можуть бути визначені як 
система рішень та фінансових відносин з при-
воду потреб та надання суспільних послуг, які 
забезпечуються та фінансуються на рівні, що 
відповідає їх масштабу та характеру. В рам-
ках такого підходу фіскальні відносини містять 

також механізми переговорів щодо повнова-
жень, відповідальності та фіскальних повно-
важень (fiscal power), наслідком чого є той чи 
інший розмір фінансової автономії місцевих 
органів влади. Засади вищеназваних сфер і 
фундаментальні принципи фіскальних відно-
син зазвичай визначено в конституції та від-
повідних кодексах. Проте, нестабільні умови 
породжують значну кількість поточних, опе-
раційних питань та аргументів, які має бути 
вирішено.

У теорії суспільних фінансів, яка виходить 
з традиції унітарних держав, часто підкрес-
люється, що держава (уряд) є суверенним 
у системі державного управління та, відпо-
відно, обмежена незалежність місцевих орга-
нів влади. Теорія фіскальної децентралізації 
виходить з природного права регіонів (облас-
тей) на незалежність та автономію. Згідно 
цього підходу, влада спрямовується «знизу 
догори».

Згідно традиційного підходу, до основних 
сфер фіскальних відносин у рамках бюджет-
ного простору належать:

• розподіл податкових доходів між цен-
тральним та місцевими органами влади;

• масштаб фіскальних повноважень та 
впливу на структуру доходів, що розподіля-
ються відповідно до чинного законодавства;

• принципи та масштаби фінансового 
вирівнювання;

• принципи та масштаби трансфертів із 
державного бюджету до місцевих бюджетів;

• незалежність у бюджетних видатках 
(budget spending);

• спроможність брати кредити, а також 
відповідні обмеження щодо кредитування.

Значна кількість проблем у зазначених 
сферах вимагає ґрунтовних і диверсифікова-
них досліджень питань фіскальних відносин 
між різними рівнями державної влади.

Найбільш важливі питання стосовно фіс-
кальних взаємовідносин між державним та 
місцевими органами влади можуть бути скон-
центровані у трьох сферах (рис. 2).

Існуючі дослідження доводять, що у дов-
гостроковому періоді передача значної час-
тини коштів державного бюджету на місцевий 
рівень, як результат децентралізації влади, 
призводить до збільшення диспропорцій у 
рівнях доходу окремих органів влади (як дер-
жавних, так і місцевих). У свою чергу, це при-
зводить до появи фіскальних циклів (fiscal 
cycles), за яких тенденції до централізації та 
децентралізації суспільних фінансових ресур-
сів виникають послідовно.



342

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Система, що надміру орієнтована на доходи 
органів місцевої влади у вигляді трансфертів, 
заснована не лише на загальних субсидіях і 
дотаціях із державного бюджету, але й на пев-
ній частці у податках на дохід, які в рамках тео-
рії фіскального федералізму розглядаються 
як трансферти загального характеру. Така 
система не є ефективною, оскільки порушу-
ються так звані Wicksellian relations [21, c. 110]. 
Зокрема, йдеться про взаємозв’язок між набо-
ром окремих товарів і послуг, які забезпечу-
ються суспільним сектором, і рівнем податків 
і зборів, які резиденти готові сплачувати за 
такі товари та послуги. Якщо ця інформація не 
відома платникам податків, вони не вимагати-
муть раціонального прийняття рішень від міс-
цевої влади та визначення напрямів місцевих 
видатків [14; 15].

Теорія фіскальної децентралізації ствер-
джує, що розрив взаємозв’язку між рівнем 
доходу та рівнем та структурою видатків має 
негативні наслідки. «Роздута» система вну-
трішніх фінансових трансфертів і недостатнє 
використання прямого оподаткування на міс-
цевому рівні призводять до розриву такого 
взаємозв’язку. Дотації та субсидії з держав-
ного до місцевих бюджетів можуть бути не 
повністю «інтегровані» у дохід виборців, і про-
цес розподілу доходу надає можливість для 
розширення суспільних послуг, яке не було б 
можливим за інших умов.

На думку спеціалістів ОЕСР, головним і 
спільним викликом для високорозвинених 

економік є забезпечення адміністративної та 
розподільчої (алокативної) ефективності у 
суспільному секторі. Не зважаючи на пере-
ваги децентралізації, в останні десятиліття 
вона впроваджується не надто активно. Як 
наслідок, у країнах ОЕСР і надалі спостері-
гається значна неоднорідність взаємовідно-
син між державними та місцевими органами 
влади [13; 18; 19].

Однією з причин є труднощі у політиці 
перерозподілу та наслідки децентралізації у 
вигляді втрат ефективності бюджетної полі-
тики (budget policy efficiency). Важливість 
цілей державної політики, включаючи пере-
розподільчу політику, може різнитись у різних 
країнах за рахунок прийнятої та впровадженої 
соціально-економічної доктрини, а також за 
рахунок більш об’єктивних факторів таких як 
регіональна нерівність та її наслідки у формі 
екстерналій.

Процес удосконалення розподілу доходу, 
спрямований, крім іншого, на усунення фіс-
кальних дисбалансів, потребує уніфікації фіс-
кальних рішень, зокрема, в рамках бюджет-
ного простору. Проте варто відзначити, що 
навіть у високорозвинених країнах значний 
рівень такої уніфікації не є можливим, оскільки 
існують певні об’єктивні умови, зокрема, різні 
традиції, різний економічний потенціал тощо, 
які характеризують стан фінансів у цих країнах.

Висновки. Проведене дослідження дозво-
лило визначити, що у будь-якій системі сус-
пільних фінансів важливу роль відіграють 

Рис. 2. Основні сфери фіскальних взаємовідносин  
між різними рівнями влади в рамках бюджетного простору

Джерело: складено автором на основі [16]

 
 

Фіскальні 
взаємовідно-

сини 

Витрати  

Забезпечення місцевою владою 
«підгонки» надання суспільних благ, які 
можуть мати різну цільову аудиторію, до 
місцевих потреб задля ефективного 
надання благ та досягнення цілей 
розподілу 

Доходи 

Забезпечення належних схем 
фінансування видатків місцевих органів 
влади таким чином, щоби вони могли 
відповідати місцевим потребам без 
порушення ефективності та знаходячись у 
відповідності до загальнодержавних цілей 

Макроеконо-
мічні аспекти 

Забезпечення належної координації між 
рінями влади, з використанням 
фіскальних правил, організації взаємодії 
(cooperation arrangements) або ринкових 
сил (market forces) задля досягнення 
загальнодержавних фіскальних цілей 
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джерела зовнішнього фінансування розвитку 
регіонів у вигляді трансферів із центрального 
бюджету. Проблема полягає у структуруванні 
їх таким чином, щоби не обмежувати фінан-
сову автономію місцевих органів влади, і, 
водночас, усувати фіскальні дисбаланси, які 
виникають в рамках бюджетного простору, 
внаслідок особливостей розвитку регіонів і 

наявної системи розподілу бюджетних і подат-
кових повноважень.

Основні напрями подальших досліджень 
будуть пов’язані саме з вивченням чинної сис-
теми міжбюджетних відносин в Україні, визна-
ченням наявних фіскальних дисбалансів на 
сучасному етапі та можливих засобів їх усу-
нення в рамках бюджетного простору.


