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mechanisms that are used to sell securities on financial markets are singled out 
and thoroughly characterized. General review of securities markets revealed 
the leading role of auctions as a selling and price-setting mechanism. The 
segments of securities markets, on which auctions are utilized as a selling 
mechanism are studied; the general definition of the securities auction is 
provided; the peculiarities of using auctions for selling securities are analyzed; 
the advantages and disadvantages of auctions as compared to other selling 
mechanisms are carefully investigated.  
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ФІНАНСІВ 
 

АНОТАЦІЯ. У статті розкрито практичні аспекти механізмів збалансу-
вання місцевих бюджетів, що виникають у вигляді бюджетних розривів 
вертикального та горизонтального рівня, шляхом використання тран-
сфертної політики та інших інструментів, що є складовими дохідної ча-
стини бюджетного процесу. У результаті дослідження причин утво-
рення бюджетних дисбалансів сформовано обґрунтування у частині 
дохідної та видаткової частин бюджету, наслідків, що виникають у ви-
падку невідповідності цих елементів. Результати дослідження можуть 
використовуватись науковцями, працівниками місцевих фінансових ор-
ганів та іншими учасниками бюджетного процесу. 
Запропоновані елементи шляхів якісного наповнення бюджетів місцево-
го рівня у гармонійному поєднанні з практикою використанням прогреси-
вних технологій бюджетування, як складової видаткової частини, ма-
тимуть соціальні наслідки мотивування свідомої сплати податків 
громадянами, що в подальшому зможуть впливати на розподіл таких 
ресурсів. Досліджено основні аспекти розширення фінансових повнова-
жень місцевих бюджетів для збалансування. Розкрито алгоритм і поря-
док формування реверсної дотації та інших трансфертних елементів, 
що вперше використовуються у бюджетному процесі України. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансове вирівнювання, балансування бюджетів, фіс-
кальний дисбаланс, реверсна дотація, трансфертна політика, публічні 
фінанси, індекс податкоспроможності.  
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими практич-
ними завданнями. Згідно ст. 7 Бюджетного кодексу України [1], 
одним із принципів побудови бюджетної системи визначено пра-
вилом збалансованості, тобто повноваження на здійснення витрат 
бюджету, повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на 
відповідний бюджетний період. Для забезпечення принципу са-
мостійності місцевих бюджетів і надання фінансової незалежнос-
ті органам місцевого самоврядування, при виконанні покладених 
на них функцій, повинна приділятись значна увага вдосконален-
ню механізму балансування місцевих бюджетів.  

У 2015 році Міністерство фінансів України виступило ініціа-
тором проведення «Реформи міжбюджетних відносин» (далі — 
Реформа), що представлена Законом України «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних 
відносин» від 26.04.2015 № 79-19 [2]. Згідно до зазначеного зако-
ну, проведено ряд заходів (через відповідні зміни до Бюджетного 
кодексу України), що мають практичні наслідки розширення фі-
нансових повноважень місцевих органів влади з метою досягнен-
ня збалансованості та фінансової автономії бюджетів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд наукових 
досліджень і публікацій свідчить про наявність зацікавленості 
науковців, дослідників, практиків і громадськості до питань якіс-
ного реформування фіскально-бюджетного механізму держави.  

Питання збалансованості бюджетів і пов’язані з цим теми бю-
джетних дефіцитів є спірним пунктом у академічних колах еко-
номіки та в політиці. Існує думка, що наявність збалансованого 
бюджету від року в рік — не бажане явище, дефіцит тягне за со-
бою економію та раціональніше використання коштів. Проте, пе-
реважна більшість фінансистів і відповідальних посадових осіб 
вбачають незбалансованість бюджету, як явище негативного ха-
рактеру. 

Варто виокремити дослідників котрими проведені фундамен-
тальні дослідження категорій, що є складовими системи фінансо-
вого вирівнювання територій і запропоновані конкретні шляхи 
для досягнення збалансованості бюджету, за допомогою якісного 
формування дохідної частини та виваженого здійснення видатко-
вої частини місцевих бюджетів. При підготовці даного дослі-
дження було використано практичні рекомендації на основі дос-
лідження практики розвинених країн О. Молдована [3, 4], 
запропонованих шляхів якісного наповнення дохідної частини 



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2015. Issue 2 (26) 

82 

бюджетів і використання фінансового потенціалу територій М.П. 
Бадиди [5], А.Є. Буряченка [6], а також дослідження аспектів 
збалансованості державного бюджету Б.А Карпінського та О.В. 
Герасименко [7]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. На сьогоднішній день в Ук-
раїні активно впроваджуються окремі елементи прогресивного 
бюджетування та вдосконалюються принципи наповнення місце-
вих бюджетів, виходячи з досвіду країн із розвиненою економі-
кою, при цьому має місце недостатнє використання наукових ре-
зультатів та адаптації моделей, що запозичуються від інших країн 
до українських реалій. У цьому моменті важливу роль має відіг-
равати усвідомлений вектор для досліджень вітчизняних науко-
вих доробків, що матиме реальне практичне значення та сприя-
тиме якісному проведенню реформ фінансового спрямування. 

Проблема збалансування бюджетів місцевого рівня є основ-
ною причиною комплексу заходів, що можна об’єднати під на-
звою «Реформа міжбюджетних відносин», яка представлена ря-
дом змін [2] до Бюджетного кодексу України [1]. Приведення 
основних положень нормативно-правових документів, що утво-
рюють собою Реформу, є складною для сприйняття, тому приве-
демо основні результати, що стосуються фіскально-бюджетного 
механізму у візуальному вигляді із детальними роз’ясненнями.  

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою дослі-
дження є вивчення причин незбалансованості бюджетів і можли-
востей використання практики розвинених країн для подолання 
такого явища без погіршення якості бюджетних послуг.  

Завданнями дослідження є пошук дієвих інструментів для ви-
рівнювання горизонтального та вертикального рівня незбалансо-
ваності. Дослідження механізму автоматичного розрахунку базо-
вої та реверсної дотації. Розкриття сутності категорії публічних 
фінансів, як складової фінансового вирівнювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Ряд проблемних 
моментів місцевих фінансів, що історично дісталися органам са-
моврядування, та такі, які виникають внаслідок некоректного ре-
формування. Це по-перше, незбалансованість бюджетів, по-
друге, залежність від «центру», по-третє, «делеговані» повнова-
ження, що не покриваються з формульного розрахунку, та звісно 
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мережа установ, що історично дісталася у спадщину та слугує 
питомими статями видаткової частини бюджету [2]. 

Як наслідок, на практиці значна частина місцевих фінансових 
органів у роботі отримують формулу, що спрощено виглядає як: 
ВИДАТКИ ≠ ДОХОДИ. 

Процес «балансування» бюджетів тісно пов’язаний і переплі-
тається з такими дефініціями, як «збалансованість доходів і вида-
тків», «бюджетне регулювання», «фінансове вирівнювання» (у 
науковій літературі англ. «fiscal equalization»), є складовою між-
бюджетних відносин і здійснюється за механізмом використання 
трансфертів (дотацій і субвенцій), проте питання незбалансова-
ності є надзвичайно актуальним і складним для вирішення в іс-
нуючому правовому полі [8]. 

Нинішній етап розвитку фінансів місцевого рівняв Україні, 
можна охарактеризувати як чергову фазу активізації реформу-
вання бюджетно-фіскальної системи, що розпочалася у 2014 році 
із зміною влади та декларуванні європейського вектору розвитку 
країни. Варто відмітити деякі позитивні аспекти реформи, що має 
результати у наповненні бюджетів місцевого рівня та зауважити 
щодо необхідності комплексного підходу трансформування фі-
нансової системи, у складі якої є елементи дохідної та витратної 
частини, що не можуть знаходитись у дисбалансі.  

Зазначена в назві категорія публічних фінансів є відмінною 
від держаних фінансів, вона має важливе значення відносно гли-
бини сприйняття сутності коштів, що є у розпорядженні громади 
та формуються ними, переважно за рахунок платників податків, 
та в подальшому не стають державними (чи бюджетними), а за-
лишаються публічними. Фактично громадою, що визначена дже-
релом влади, надається право, управлінцям та політичним діячам 
відповідного рівня щодо акумулювання та подальшого розподілу 
коштів на найефективніших і найпотрібніших напрямках із пер-
шочерговим задоволенням інтересів самої громади. Даний прик-
лад слугує для перенесення уваги від джерела утворення ресурсів 
до подальшого розподілу на користь громади, а не виключно на 
утримання державного апарату, здійснення функцій держави та 
громадян як двох порізнених частин. Платники податків бажають 
мати реальні права, для впливу на механізм витрачання публіч-
них коштів із можливостями відкритого доступу до інформації, 
про шляхи та доцільність витрачання кожної гривні, що формує 
бюджет. Для цього серед розвинених країн було започатковано 
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використання прогресивних технологій бюджетування, що мали 
ефективний результат ужитку в приватному секторі. 

Горизонтальний фіскальний дисбаланс — це невідповід-
ність між обсягами фінансових ресурсів територіальних одиниць, 
що мають однакові обсяги покладених на них завдань.  

Зупинимось для детального розгляду та опису практичного 
механізму функціонування горизонтального вирівнювання, про-
гресивного явища у системі балансування бюджетів із викорис-
танням таких інструментів трансферної політики, як базова та ре-
версна дотація, що зображено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Механізм горизонтального балансування  
бюджету місцевих органів 

Джерело: матеріали Міністерства фінансів України. 
 
Позитивним явищем, що стосується механізму балансування 

бюджетів горизонтального рівня, є автоматизована процедура 
надання та вилучення трансфертів у вигляді базової та реверсної 
дотації.  

Варто зазначити, що згідно п. 2 ст. 97 Бюджетного кодексу 
України [1], порядок та умови надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам і розподіл додаткових дотацій між 
місцевими бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визна-
чених Кабінетом Міністрів України. Позитивним фактором ухва-
лених змін до Бюджетного кодексу України є уніфікація норма-
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тивів і створення певних стимулюючих умов для збільшення до-
хідної частини місцевих бюджетів. Мається на увазі такі алгори-
тми перерозподілу та збалансування, відповідно до ст. 98 і 99 за-
значеного нормативного документу, що регулюють порядок 
горизонтального збалансування (вирівнювання) бюджетів тери-
торіальних одиниць. 

Базовим елементом системи балансування є «індекс податкосп-
роможності», що може значно варіюватися, проте середнє значення 
встановлено на рівні 1. Показник від 0,9 до 1,1 не передбачає транс-
ферти для бюджетів, це стосується як вилучень, так і дотацій. Від-
повідно при показнику податкоспроможності менше 0,9 передбача-
ється «підтягування» показника за рахунок базової дотації, що 
встановлюється у розмірі 80 % від показника до 0,9. При умові фун-
кціонування бюджету, що взагалі не має доходів за показником по-
даткоспроможності (показник = 0), то такий бюджет має отримати 
за рахунок базової дотації 72 %, або це еквівалентно показнику 0,72. 
Даний показник розраховується таким чином : 

БАЗОВА ДОТАЦІЯ = 0,9 *80 % = 0,9*0,8 = 0,72 %. 
Джерелом формування базової дотації встановлено ті бюдже-

ти, де показник податкоспроможності більше показника 1,1. Ме-
ханізмом передбачено вилучення половини (50 %) від переви-
щення показника, що перевищує значення 1,1. Особливістю є 
розподіл бюджетів на дві групи: 

1) міста обласного значення та райони, де для балансування 
використовується норматив у 60 % ПДФО; 

2) обласні бюджети, де відповідний норматив складає 15 % 
ПДФО, 10 % податку на прибуток. 

Запропонований Міністерством фінансів механізм бюджетно-
го регулювання та вирівнювання (горизонтального рівня) подат-
коспроможності відповідного бюджету є прогресивнішою систе-
мою вирівнювання податкоспроможності. 

Така система сприятиме зацікавленості місцевих органів вла-
ди до залучення додаткових надходжень і розширення наявної 
бази оподаткування. 

При цьому вирівнювання здійснюється на основі двох податків: 
- податком на прибуток підприємств приватного сектору еко-

номіки (10 %) — стосується обласних бюджетів; 
- податком на доходи фізичних осіб — по бюджетах міст, рай-

онних та обласних бюджетів. 
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Рис. 2. Складові розрахунку та надання базової дотації 

Джерело: Розроблено автором на основі матеріалів «Спільнота практик місцевого 
самоврядування», режим доступу: http://udl.despro.org.ua/index.php? 

 
Вертикальний фіскальний дисбаланс — це невідповідність 

між обсягами фінансових ресурсів того чи того рівня влади, регі-
онального або місцевого, з обсягами завдань і обов’язків, які на 
нього покладаються у процесі розподілу компетенції між центра-
льною, регіональною і місцевою владою. 

Явище незбалансованості вертикального рівня має принципо-
во інші причини виникнення (шляхи його збалансування пред-
ставлено на рис. 3). 

Вертикальний розрив — це різниця між фінансовою спромо-
жністю і видатковими повноваженнями бюджетів місцевого рів-
ня, що вирішується шляхом надання міжбюджетних трансфертів. 
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Рис. 3. Вертикальний розрив фінансової спроможності  
місцевих бюджетів 

Джерело: розроблено автором 
 
Варто відмітити, що вирівнювання вертикальних дисбалансів 

шляхом використання трансфертних інструментів є загально 
прийнятою практикою розвинених країн, проте частка таких тра-
нсфертів є значно меншою ніж в Україні і коливається в межах 
50 %, у наших умовах аналогічний показник сягає 90 % по окре-
мим бюджетам, що свідчить про податкову неспроможність пев-
них територій за існуючих фіскальних правил.  

Вертикальні фіскальні дисбаланси можна усунути такими за-
ходами: 

- центральна влада або влада вищого територіального рівня 
може взяти на себе частину обов’язків із надання державних і 
громадських послуг і тим самим зменшити коло обов’язків того 
рівня влади, в якого виник вертикальний фіскальний дисбаланс; — 
запровадження тим рівнем влади, який має вертикальний фіска-
льний дисбаланс, додаткових податків або підвищення податко-
вих ставок у межах відповідних територій; 

- передача центральною владою частини своїх податків тому 
рівню влади, який має такий дисбаланс; 

- за рахунок надання центральною владою грантів (грошової 
допомоги із спеціального фонду), субсидій та інших трансфертів. 
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Приведені складові фіскального дисбалансу повинні вирішу-
ватись спільними зусиллями представників різного рівня викона-
вчої влади за допомогою інструментів збалансування або фінан-
сового вирівнювання із розробкою необхідної нормативно-
правової документації представниками законодавчої влади. 

Відповідно до ст. 96 Бюджетного кодексу України [1], до 
складу міжбюджетних трансфертів відносяться такі інструменти: 

1) базова дотація, що надається з державного бюджету місце-
вим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспро-
можності територій (механізм розрахунку та надання представ-
лено на рис. 2); 

2) субвенції; 
3) реверсна дотація, що передається до державного бюджету з 

місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкос-
проможності територій (представлено на рис. 1); 

4) додаткова дотація. 
Варто зупинитися на детальному розборі окремих аспектів 

реформи міжбюджетних відносин, що стосується збалансування 
як індикатора зваженого бюджетного планування. Вперше місце-
вим органам влади створюються умови для збільшення фінансо-
вої автономії, бюджетної самостійності та надання більших прав 
у бюджетному процесі. 

Передбачено норми, які сприятимуть переходу від триступе-
невої до двоступеневої бюджетної системи та формуванню само-
достатніх територіальних громад. 

З метою стимулювання громад до об’єднання в рамках реалі-
зації Концепції реформування місцевого самоврядування перед-
бачено, що громади, які будуть об’єднуватися відповідно до кри-
теріїв, визначених Законом України «Про добровільне об’єднан-
ня територіальних громад», матимуть [9]: 

- такі ж повноваження, як і міста обласного значення; 
- прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. 

Таблиця 1  
Основні аспекти розширення фінансових повноважень  

місцевих бюджетів для збалансування 
Місцевим бюджетам дозволено Роз’яснення 

Самостійно (не чекаючи затвер-
дження державного бюджету), фор-
мувати та затверджувати місцеві 
бюджети 

Бюджетним кодексом визначено лише 
кінцевий термін затвердження місцевих 
бюджетів — 25 грудня року, що передує 
плановому 



ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2015. Випуск 2 (26) 

89 

Закінчення табл. 1  

Місцевим бюджетам дозволено Роз’яснення 

Спрощено процедуру надання міс-
цевих гарантій та здійснення запо-
зичень 

Стосовно міжнародних фінансових орга-
нізацій — шляхом запровадження прин-
ципу «мовчазної згоди», у разі неотри-
мання висновку Мінфіну протягом міся-
ця з дня подання заявки 

Надано право здійснювати місцеві 
зовнішні запозичення усім міським 
радам міст обласного значення 

Раніше запозичення могли здійснювати 
лише міські ради міст з чисельністю на-
селення понад 300 тис. жителів 

Право самостійно вибирати установи 
обслуговування частини бюджету 

Стосується обслуговування коштів бю-
джету розвитку та власних надходжень 
бюджетних установ 

Міністерство фінансів не визнача-
тиме і не доводитиме до місцевих 
бюджетів індикативні показники 
доходів 

Місцеві бюджети на самостійно визна-
чають обсяги надходжень наоснові за-
кріплених дохідних джерел 

Формування єдиного кошика дохо-
дів 

Без поділу на І та ІІ кошики, та розши-
рення джерел його формування. 

Балансування доходів і видатків мі-
сцевих бюджетів принципово новою 
системою вирівнювання податкосп-
роможності територій 

Визначено механізм розрахунку базової 
та реверсної дотації. Обсяги цих дотацій 
можуть бути розраховані місцевими ор-
ганами влади самостійно, оскільки в ос-
нові їх розрахунку є показники офіційної 
казначейської звітності 

Джерело: Розроблено автором на основі даних Міністерства фінансів України 

 
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку. Під балансуванням місцевих бюджетів розуміють фі-
нансове вирівнювання, з метою усунення вертикальних і горизо-
нтальних фінансових дисбалансів місцевих бюджетів. Податко-
вий і Бюджетний кодекси України хоча і допомогли врегулю-
ванню великої кількості спірних питань, проте з огляду на низьку 
ефективність механізмів наповнення та використання коштів, 
складного податкового адміністрування і ведення обліку явля-
ються не дієвими та такими, що потребують доопрацювання. В 
першу чергу із мотивованим, якісним та осмисленим викорис-
танням досвіду розвинених країн. 

Збалансований бюджет, це бюджет, у якому доходи дорівню-
ють видаткам. Таким чином, у збалансованому бюджеті відсутні 
явище дефіциту або профіциту бюджету. Фактично це стосується 
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бюджету, який не має дефіциту, оскільки профіцит не створює 
розриву з мінусовим сальдо у видатковій частини бюджету.  

Та найбільшим ризиком, котрий виникає в процесі реалізації 
організаційних змін фіскального процесу, є наявність політичної 
складової. Політики регулярно апелюють на прозорості та ефек-
тивності виділених державних ресурсів, проте на практиці не ре-
алізовують усні декларації. Своєчасний і якісний науковий су-
провід реформ, політичний тиск і активізація громадського 
суспіль-ства є сприятливим середовищем, що створює прозорі, 
чесні зрозумілі умови для платників податків,як суб’єктів дохід-
ної складової бюджету та подальшого алгоритму цільового, про-
дуктивного розподілу коштів, що матиме найбільші вигоди для 
певної громади та суспільства.  
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elements, which are used for the first time inbudget process inUkraine. 
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АНОТАЦІЯ. Завданням наукового дослідження єобґрунтування теорети-
чних та практичних засад функціонування споживчого кредиту, визна-
чення його необхідності, вивчення різновидів страхування споживчого 
кредиту та доведення ролі страхування споживчого кредиту. Теорети-
чною та методологічною основою дослідження є вивчення і творче пе-
реосмислення основних досягнень зарубіжної та вітчизняної науки і 
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