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долговой и бюджетной политик, структуры доходов (как налоговых, так и 
неналоговых, и безвозмездных) и расходов (прежде всего, на социальную сферу 
и в реальный сектор экономики), оценка дефицита (профицита) бюджетов 
украинских регионов и других показателей, включенных в разработанную 
автором модель оценки. При этом необходимо обязательно осуществить 
проверку соблюдения регионами норм бюджетного законодательства. 
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Розвиток бюджетної системи в Україні зумовив необхідність підвищення 
ефективності механізму регулювання міжбюджетних відносин. Наявність 
проблем у сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, які потребують 
науково обґрунтованих шляхів розв’язання актуалізують проведення наукових 
досліджень присвячених удосконаленню системи механізму регулювання 
міжбюджетних відносин. 

Механізм міжбюджетних відносин є певною системою принципів, 
інструментів та методів управління господарськими зв'язками, в які вступають 
суб'єкти цих відносин.  

Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах, як єдності, 
повноти, обґрунтованості, збалансованості, ефективності, субсидіарності 
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самостійності та ін. Серед них особливе місце має принцип збалансованості, 
відповідно до якого повноваження на здійснення витрат бюджету повинні 
відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період 
та принцип субсидіарності, згідно з яким розподіл видів видатків між 
державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими 
бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні 
надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача. Зазначені 
принципи є досить важливими для здійснення ефективного управління 
міжбюджетними відносинами та розподілу трансфертів між різними 
бюджетами. 

Основним принципом, на якому повинна будуватися система 
міжбюджетних відносин, є принцип децентралізації, який передбачає 
організацію бюджетної системи і відносин між бюджетами різних рівнів на 
підставі передачі повноважень із відповідними фінансовими ресурсами з 
центру на регіональний та місцевий рівні самоуправління. Поряд із рядом 
переваг існують і вагомі недоліки впровадження цього принципу в Україні, 
зумовлені суперечностями у природі самої системи бюджетної децентралізації. 
Тому, необхідно вдосконалювати систему міжбюджетних відносин шляхом 
подолання недоліків з урахуванням досвіду тих країн, що вже досягли певних 
успіхів на шляху децентралізації. 

Також визначальним елементом побудови бюджетної системи України є 
її цілісність та рівноправність бюджетів, їх відповідальність за виконання 
наданих чинним законодавством повноважень. Бюджетним кодексом України 
регламентується порядок забезпечення усіх бюджетів необхідними коштами 
для виконання покладених на них повноважень. Саме внаслідок єдності 
бюджетної системи зумовлюється міжбюджетний перерозподіл бюджетних 
ресурсів, як за вертикальним принципом збалансування, з позиції 
адміністративно-територіального устрою державної влади, так і за 
горизонтальним принципом шляхом збалансування доходів і видатків усіх 
бюджетів країни. 

Однак, нинішня модель міжбюджетних відносин дещо застаріла і стримує 
соціально-економічний розвиток місцевостей. Діюча система міжбюджетних 
відносин не сприяє виникненню необхідних стимулів у регіональної та місцевої 
влади по забезпеченню відповідного управління бюджетами і проведенню 
економічної політики.  

Тому, на нашу думку, потрібно створити такий механізм міжбюджетних 
відносин який би: 

сприяв гармонійному соціально-економічному розвитку регіонів; 
враховував зацікавленість місцевих органів влади; 
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базувався не лише на нинішньому економічному стані регіонів, а й 
враховувати потенційні можливості. 

Отже, міжбюджетна політика в Україні потребує подальшого 
вдосконалення з метою розширення ресурсної бази органів місцевого 
самоврядування та запровадження децентралізованої системи. 

 Розглянувши основні елементи механізму функціонування 
міжбюджетних відносин можна зробити висновок про те, що теоретична база 
міжбюджетних відносин залишаються розпливчатою та нестійкою. Постійно 
виникає чимало проблем і протиріч з приводу: відповідальності певного рівня 
влади за фінансування видатків на ті чи інші цілі, складності та заплутаності 
бюджетної системи, неоднозначного законодавчого трактування багатьох 
бюджетних визначень тощо. Все це вимагає наукового пошуку ефективного 
вирішення проблем міжбюджетних відносин, які мають здійснюватись на 
партнерських засадах із врахуванням фінансових можливостей регіональних 
утворень та знаходження напрямків оптимізації. 

 Таким чином міжбюджетні відносини повинні ґрунтуватися на таких 
принципах, опираючись на які можна було б досягнути оптимальної взаємодії 
усіх рівнів влади в бюджетній сфері. 
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