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ВСТУП

Діяльність органів місцевої влади є основою для розвитку як країни
загалом, так і зокрема для її територій. Напрям розвитку міжбюджетних
відносин на поточному етапі спрямований на подальший розвиток та
вдосконалення процесів децентралізації, що дозволятиме опосередковано та
більш ефективно управляти коштами на місцях. Проте, в поточному періоді,
більшість органів місцевої влади не мають можливості в повній мірі
забезпечувати всі потреби населення, що виникають, а більшість місцевих
бюджетів, на сучасному етапі розвитку економіки України, є дотаційними. Це
викликає потребу в додатковому залученні коштів з Державного бюджету, що
негативно впливає на процес децентралізації та демократизації, крім того несе
негативний вплив на загальну самостійність органів влади на місцях та
збільшує тягар на сам Державний бюджет України.
Саме тому є необхідним механізм фінансового вирівнювання територій,
що дозволяє надавати кошти органам, що потребують додаткового
фінансування. Він дає можливість згладити дисбаланси, що виникають.
Питанням

визначення

сутності,

призначення

та

проблематики

фінансового вирівнювання присвячено ряд праць вітчизняних та зарубіжних
дослідників, серед котрих необхідно відзначити: А. Буряченко, П. Логвінова,
О. Барановського, Л. Бабич, В. Федосова, О. Щербини, С. Юрія, В. Баранецьку,
Я. Бучковську та багато інших.
Об’єктом дослідження даної магістерської дипломної роботи виступає
система фінансового вирівнювання.
Предмет

дослідження

–

сукупність

відносин

між

учасниками

бюджетного процесу, що виникають в процесі фінансового вирівнювання між
різними рівнями бюджетів в Україні.

Метою
теоретичних

магістерської
засад

та

дипломної

формування

роботи

виступає

практичних

узагальнення

рекомендацій

щодо

особливостей імплементації сучасної технології фінансового вирівнювання в
Україні на основі оцінки її ефективності, враховуючи позитивний світовий
досвід.
Для досягнення поставленої мети, в дипломній роботі поставлені такі
завдання:
У розділі І поглибити дослідження теоретичних основ бюджетного
планування на місцевому рівні, зокрема:
 дослідити

еволюцію

та

економічну

сутність

фінансового

вирівнювання;
 охарактеризувати місце і роль технології фінансового вирівнювання;
 визначити й обґрунтувати інформаційне забезпечення та систему
показників оцінки ефективності використання технології фінансового
вирівнювання в умовах децентралізації;
 дослідити та проаналізувати проблематику бюджетного планування
та фінансового вирівнювання в Україні в працях науковців.
У

розділі

ІІ

проаналізувати

практику

застосування

механізму

фінансового вирівнювання в Україні, зокрема:
 дослідити сучасний стан та особливості діючого механізму
фінансового вирівнювання;
 проаналізувати

стан

та

тенденції

розвитку горизонтального

вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів в Україні на базі
досвіду країн з перехідною економікою;
 визначити,

охарактеризувати

та

оцінити

основні

тенденції

удосконалення методики визначення розрахунків міжбюджетних трансфертів
в Україні;
 розглянути та оцінити ефект від наявних змін та запропонувати
можливі шляхи удосконалення.

У розділі ІІІ визначити та обґрунтувати вектори розбудови дієвої
системи фінансового вирівнювання в умовах децентралізації в Україні,
зокрема:
 проаналізувати переваги та недоліки механізму фінансового
вирівнювання в Україні;
 вивчити світовий досвід використання фінансового вирівнювання та
можливості його запровадження в вітчизняних умовах;
 вивчити проблеми та перспективи середньострокового планування
на місцевому рівні в умовах децентралізації в Україні.
Структура дипломної роботи складається зі змісту, вступу, трьох
розділів, які включають в себе відповідні підрозділи, висновків, літератури, а
також додатків.
Розділ І носить теоретичний характер та називається «Теоретикометодичні

засади

фінансового

вирівнювання».

В

ньому

детально

досліджуються сутність та види фінансового вирівнювання територій,
інформаційне забезпечення та система показників фінансового вирівнювання,
а

також

наукова

проблематика

фінансового

вирівнювання

податкоспроможності територій.
Розділ ІІ є аналітичним, він має назву «Практика застосування механізму
фінансового вирівнювання в Україні». В даному розділі розглядається
організація та механізм фінансового вирівнювання, зокрема, горизонтальне
вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, а також проводиться
аналіз методики визначення розрахунків міжбюджетних трансфертів.
Розділ ІІІ носить конструктивний та проектний характер, і має назву
«Вектори розбудови дієвої системи фінансового вирівнювання в умовах
децентралізації в Україні». В ньому досліджується світовий досвід
фінансового вирівнювання та доцільність його використання в Україні, а
також окреслюються проблеми механізму фінансового вирівнювання в
Україні та напрями його реформування.

Для

вирішення

поставлених

завдань

у

дипломній

роботі

використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Зокрема у
процесі дослідження було використано історичний та логічний методи, методи
якісного аналізу і синтезу, індукції і дедукції, методи кількісного аналізу
економічних

показників

(спостереження,

порівняння,

групування,

структурування та узагальнення), статистичні методи дослідження. Також
були використані методи теоретичного узагальнення (для обґрунтування
наукових висновків і в розв’язанні проблемних питань); графічний та
табличний методи (для наочності представлення матеріалу).
На підставі проведеного дослідження було надано пропозиції відносно
вдосконалення фінансового вирівнювання податкоспроможності територій.
Дипломна робота містить 112 сторінок, 14 таблиць, 24 рисунки, список
літератури з 71 найменування, 2 додатки.
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