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Вважаємо, що доюрисдикційні процедури врегу-

лювання податкових спорів мають перспективи свого 
розвитку і в Україні. Адже всі перелічені вищі пере-
ваги такої процедури, що притаманні США та краї-
нам Європейського Союзу, цілком мають стосунок і 
до нашої країни. Безумовно, не потрібно їх зовсім без-
думно копіювати, але використати такий позитивний 
досвід було би правильним. Під час вивчення цього 
досвіду слід уважно проаналізувати такі питання: які 
типи процедур потрібно відносити до альтернатив-
них; якою кваліфікацією повинна володіти особа для 
того, щоб бути спроможною врегулювати спір; хто 
повинен визначати цю кваліфікацію, який саме дер-
жавний орган; який вид контролю необхідно застосо-
вувати за особами, що є посередниками або арбітрами 
у вирішенні такого роду спорів тощо. 

Висновок з проведеного дослідження. Таким 
чином, в Україні потрібно поступово вводити інсти-
тут доюрисдикційого врегулювання податкових кон-
фліктів, який має свої переваги над іншими засобами 

вирішення податкових спорів та сприяє підвищенню 
ефективності відносин між платниками податків та 
податковими органами з приводу сплати податків 
або погашення податкового боргу. 
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Мiнicтepcтвa eкoнoмiчнoгo poзвитку i тopгiвлi Укpaїни

ДIЄВA МOДEЛЬ МIЖБЮДЖEТНИХ ВIДНOCИН  
ЯК УМOВA EФEКТИВНOГO БЮДЖEТУВAННЯ

У сучасних умовах, функціонування економіки України значною мірою детерміновано територіальним розвитком, що харак-
теризується трансформацією міжбюджетних відносин. У цьому контексті особливої актуальності набувають питання вдоскона-
лення політики соціально-економічного розвитку територіальних об’єднань шляхом побудови ефективної моделі міжбюджетних 
відносин. Аналіз міжбюджетних відносин країн світу дасть змогу сформувати власну модель міжбюджетних відносин в Україні і 
сприятиме формуванню власної, поміркованої і результативної бюджетної стратегії. Дієва система міжбюджетних відносин до-
помагатиме підвищити ефективність використання державних коштів, сприятиме досягненню результативності політики Уряду, 
цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів, соціально-економічному розвитку територіальних об’єднань, а та-
кож оптимізації структури бюджетних видатків.

Ключoвi cлoвa: мiжбюджeтнi вiднocини, дeмoкpaтизaцiя cуcпiльcтвa, тepитopiaльний poзвитoк, бюджeт, бюджeтнi кoшти, 
бюджeтнa cиcтeмa.

Пoдчeca Л.В. ЭФФEКТИВНAЯ МOДEЛЬ МEЖБЮДЖEТНЫХ OТНOШEНИЙ КAК УCЛOВИE ЭФФEКТИВНOГO 
БЮДЖEТИPOВAНИЯ В УКPAИНE

В coвpeмeнных уcлoвиях функциoниpoвaниe экoнoмики Укpaины в знaчитeльнoй мepe дeтepминиpoвaнo peгулиpoвaниeм 
тeppитopиaльнoгo paзвития. Нa coвpeмeннoм этaпe пepмaнeнтных измeнeний и тpaнcфopмaции мeжбюджeтных oтнoшeний в 
Укpaинe ocoбую aктуaльнocть пpиoбpeтaют вoпpocы coвepшeнcтвoвaния coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития тeppитopиaльных 
oбъeдинeний. Aнaлиз мeждунapoднoгo oпытa пocтpoeния мeжбюджeтных oтнoшeний дacт вoзмoжнocть cфopмиpoвaть 
coбcтвeнную мoдeль мeжбюджeтных oтнoшeний в Укpaинe и эффeктивную и paциoнaльную бюджeтную cтpaтeгию. Coздaниe 
эффeктивнoй cиcтeмы мeжбюджeтных oтнoшeний пpивeдeт к пoвышeнию эффeктивнocти иcпoльзoвaния гocудapcтвeнных 
cpeдcтв, дocтижeнию peзультaтивнocти пoлитики пpaвитeльcтвa, цeлeвoму и эффeктивнoму иcпoльзoвaнию бюджeтных 
cpeдcтв, coциaльнo-экoнoмичecкoму paзвитию тeppитopиaльных oбъeдинeний, a тaкжe к oптимизaции cтpуктуpы бюджeтных 
pacхoдoв, чтo являeтcя уcлoвиeм pecтpуктуpизaции бюджeтнoй cиcтeмы и дeмoкpaтизaции oбщecтвa.

Ключeвыe cлoвa. Мeжбюджeтныe oтнoшeния, дeмoкpaтизaция oбщecтвa, тeppитopиaльнoe paзвитиe, бюджeт, бюджeтныe 
cpeдcтвa, бюджeтнaя cиcтeмa.

Pidchosa L.V. EFFICIENT INTERGOVERNMENTAL FISCAL RELATIONS STANDARD AS A CONDITION FOR EFFECTIVE 
BUDGETING

The functioning of Ukrainian economy determined by regulation of spatial development. Issues of improvement of the socio-eco-
nomic development have become one of the topical discussion at the present stage of development of the country. The analysis of the 
intergovernmental fiscal relations countries across the globe will allow to build own model of intergovernmental fiscal relations in Ukraine 
and also can lead to formulate an effective budget strategy. As an efficient intergovernmental fiscal relations lead to increase the efficien-
cy of public funds’ use, achieve government policy effectiveness, use budget funds properly and efficiently, to increase socio – economic 
development and optimize the structure of budget expenditure, which is the important condition for restructuring the budget system and 
democratization of the society.

Keywords intergovernmental fiscal relations, democratization of the society, spatial development, budget, budget funds, budget 
system.
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Тaблиця 1
Мeжi визнaчeння тa зacтocувaння кoнцeпцiї бюджeтнoї дeцeнтpaлiзaцiї

Oпиc Дeтaльне poзpoблення

Хтo Oпиcує, хтo будe вiдпoвiдaльним зa 
дeцeнтpaлiзaцiю тa нa кoгo цe вплинe.

Фoкуcуютьcя piзнi гpупи, opгaнiзaцiї aбo ceгмeнти 
cуcпiльcтвa з piзними piвнями пiдзвiтнocтi i cтpуктуpoю 
упpaвлiння, нa якi вплинe дeцeнтpaлiзaцiя.

Щo
Oпиcує, щo мaє бути дeцeнтpaлiзoвaним. Цe 
мoжe бути opгaнiзaцiйнa oдиниця, функцiя, 
пpoцec, пocлугa гpoмaдcькocтi.

Бюджeтнa дeцeнтpaлiзaцiя шиpoкo визнaчaє, «щo».

Кoли
Oпиcуєтьcя чac, кoли плaнуєтьcя 
дeцeнтpaлiзaцiя, peaлiзуєтьcя тa cкiльки чacу 
нa цe пoтpiбнo.

Мoжe бути дoвгoтpивaлим пpoцecoм.

Дe Oпиcує гeoгpaфiчнi чи пpocтopoвi acпeкти 
дeцeнтpaлiзaцiї.

Нaпpиклaд, пpocтopoвa дeцeнтpaлiзaцiя з погляду 
дeцeнтpaлiзaцiї дo мicцeвoгo тa нижчoгo piвня влaди.

Чoму Oпиcує «вeлику пpичину» дeцeнтpaлiзaцiї.

Внутpiшнi тa зoвнiшнi чинники, щo змушують Уpяд 
чи cуcпiльcтвo пpoвoдити дeцeнтpaлiзaцiю. «Чoму» – 
вкaзуєтьcя мeтa aбo oб'єктивнicть, peзультaт, вплив, 
дoвгocтpoкoвi peзультaти.

Як Oпиcує мeхaнiчнi, тeхнiчнi тa мeтoдoлoгiчнi 
зacoби дeцeнтpaлiзaцiї. Зacoби, зa дoпoмoгoю яких здiйcнюєтьcя дeцeнтpaлiзaцiя.

Джерело: тaблицю cклaдeнo ocoбиcтo aвтopoм зa дoпoмoгoю [4]

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні 
активно обговорюються шляхи реформування між-
бюджетних відносин у зв’язку з такими викликами, 
як: чітке слідування високим європейським стандар-
там; нецільове витрачання бюджетних коштів; нее-
фективне проведення бюджетної децентралізації та 
ін. Вирішення зазначених проблем стає можливим 
за допомогою створення ефективної, дієвої моделі 
міжбюджетних відносин та ефективного державного 
фінансового контролю.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Акту-
альність обраної теми та визначення основних про-
блемних питань, що розглядаються в цій статті, 
було доведено та розглянуто такими відомими нау-
ковцями та провідними всесвітньо відомими еконо-
містами, як Б. Порртер, Д. Даймонд, Дж. Стігліц, 
М. Давісон, О. Росс та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, яка поля-
гає в побудові власнї ефективної моделі міжбюджет-
них відносин в Україні.

Виклад основного результату дослідження. Дето-
натором необхідності вдосконалення системи від-
носин між бюджетами різних рівнів влади країн 
світу стало акцентування уваги на певних визначе-
них поняттях, таких як бюджетна політика, міжбю-
джетні відносини і бюджетна децентралізація; сис-
тематизація їх провідних функцій і властивостей; а 
також їх вплив на роботу всіх механізмів бюджетної 
системи країни.

Безсумнівно, кожна країна має власну модель між-
бюджетних відносин, формування якої базується на 
процесі реструктуризації бюджетної системи завдяки 
реконфігурації стратегій та механізму взаємодії між-
бюджетних відносин на регіональному та місцевому 
рівнях (табл. 1). Її провідною метою було і залиша-
ється досягнення макрофінансової стабільності. 

Досліджуючи систему міжбюджетних відносин 
країн світу, можна дійти висновку, що вона характе-
ризується чітко визначеними відносинами між регіо-
нальними та місцевими органами влади і функціонує 
за рахунок результативного державного фінансового 
контролю [11]. 

Загалом модель міжбюджетних відносин базується 
на таких елементах, як: законодавство; моніторинг; 
фінансова підтримка; економія бюджетних коштів; 
стабілізаційний бюджет; програма збору податків; 
використання ресурсів; контроль; управління видат-
ками; затвердження бюджетів; позикові кошти [11].

Так, важливим аспектом функціонування сис-
теми міжбюджетних відносин є законодавство. 
На території кожного територіального об’єднання 
Німеччини є власне територіальне законодав-
ство, що не суперечить конституційним принци-
пам (фінансова самодостатність під час вирішення 
власних внутрішніх проблем). Бюджети місцевих 
адміністрацій затверджуються після схвалення 
адміністрації кожного окремого територіального 
об’єднання, основним критерієм якого є дотри-
мання балансу бюджету. Якщо адміністрація тери-
торіального об’єднання вважає місцевий бюджет 
незбалансованим або передбачає зростання рівня 
заборгованості, то вона має право відмовити у при-
йнятті такого бюджету. Контроль більшою мірою 
сфокусовано на формальних/правових аспектах, 
ніж на матеріальних (наприклад, таких, як еконо-
мічне обґрунтування капіталовкладень) [9].

Важливим виявляється той факт, що адміністра-
ції територіальних об’єднань можуть запроваджу-
вати фінансові санкції щодо місцевих адміністра-
цій в тому разі, якщо внесені вищою адміністрацією 
правки до бюджету не прийнято.

Що стосується моніторингу, то Уряд не має права 
контролювати чи здійснювати моніторинг стану регі-
ональних фінансів, оскілки, згідно з Конституцією 
Німеччини, територіальні об’єднання є незалежними 
[9]. У зв’язку з цим у Німеччині централізований 
моніторинг/аудит стану регіональних фінансів не 
здійснюється, проте контроль за станом регіональних 
фінансів по кожному територіальному об’єднанню 
здійснюється Рахунковою палатою. 

Зважаючи на важливість факторів зовнішнього 
управління, в Італії за неспроможності регіональ-
них та місцевих органів влади виконувати свої 
зобов’язання (далі – режим «діссесто») Мініс-
терство внутрішніх справ здійснює фінансову під-
тримку. Зазначений процес відбувається в декілька 
етапів, а саме: 

Етап 1. Режим «діссесто» може бути визнаний 
тільки щодо територіальних об’єднань за їх неспро-
можності надавати базові бюджетні послуги.

Етап 2. Може бути визначено, що територіальне 
об’єднання знаходиться в ситуації структурного дефі-
циту. Для визначення такої ситуації застосовується 
система індикаторів, що розраховуються за допомо-
гою наданих регіональними та місцевими органами 
влади даних у вигляді спеціальної таблиці за остан-
ній фінансовий рік.
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Етап 3. Міністерство внутрішніх справ до кінця 

вересня наступного року визначає параметри 
бюджету, які повинні бути досягнуті регіональними 
та місцевими органами влади задля покращення 
свого фінансового стану. Встановлені показники роз-
раховуються на основі даних за минулі три роки.

Етап 4. Після цього Міністерство внутрішніх 
справ відстежує такі параметри:

– відповідність продуктивності праці працівни-
ків адміністрації їх заробітній платі;

– ефективність управління витратами та 
послугами.

Слід зауважити, що є наслідки впровадження 
режиму «діссесто» для територіальних об’єднань, а 
саме:

– працівники, що відповідають за надання 
бюджетних послуг, усуваються від управління фінан-
сами на наступні 5 років. Усі рахунки, борги, боргові 
виплати заморожуються;

– впроваджуються обмеження на нові запози-
чення (за винятком запозичень що надаються держа-
вою або регіоном);

– комісія з надзвичайних справ збільшує подат-
кові ставки до максимального законодавчо дозволе-
ного рівня;

– комісія з надзвичайних справ сплачує борги 
частинами від імені регіональних та місцевих орга-
нів влади через державне казначейство на протязі 
20 років. 

Ми вважаємо за доцільне навести приклад полі-
тики економії бюджетних коштів. Згідно із законо-
давством, розподіл доходів між територіальними 
об’єднаннями відбувається тільки після проведення 
спеціальних процедур розгляду у Парламенті та 
Парламенті провінцій. Для цього було створено 
Фонд розвитку провінцій [2].

У США (середина 80-х років) було сформовано ста-
білізаційний бюджетний фонд. Спочатку відбулося 
зниження податкових надходжень [11]. Наслідком 
цього стало значне скорочення видаткових програм, 
що привело до створення стабілізаційного бюджет-
ного фонду. Необхідно наголосили, що для форму-
вання резервів відповідності до встановленої методо-
логії використовувалося довготривале планування з 
метою бюджетування та прогнозування (п’ятирічний 
інвестиційний план; план субсидій; моделювання 
змін у податкових надходженнях залежно від кори-
гування податкових ставок) [11]. Таким чином, ця 
концепція сприяла визначенню фінансового стану на 
протязі року, зокрема розмір грошових потоків та 
потреб територіальних об’єднань у різноманітні пері-
оди економічного циклу. 

Програми збору податків розробляються регіо-
нальними та місцевими органами влади. Це дозволяє 
територіальним об’єднанням порівнювати дані сто-
совно руху грошових коштів за податковими рахун-
ками з аналогічними даними. 

Управління витратами. В цьому контексті 
доцільно розглянути досвід Франції. Основна увага 
в цьому аспекті приділяється контролю за вартістю 
послуг. Французське законодавство вимагає, щоб 
усі регіональні та місцеві органи влади приймали 
довгострокові капітальні програми (Аutоrіsаtіоn dе 
Рrоgrаmmе), які розподілені на індивідуальні про-
екти. Загальна вартість кожного з проектів обме-
жена певним рівнем фінансування, що затверджено 
урядом. Проекти фінансуються на протязі декіль-
кох років. Щорічний бюджет містить максимальний 
обсяг засобів, які можуть бути надані для фінансу-
вання кожного окремого проекту на протязі року 

(Сrеdіt dе Раіеmеnt). Це дає змогу регіональним та 
місцевим органам влади щорічно розглядати довго-
строкові капітальні програми, додаючи нові проекти 
та ліквідуючи реалізовані. Необхідно зауважити, що 
спеціальних правил із моніторингу витрат бюджету 
немає, проте кожен французький регіональний та 
місцевий орган влади веде щотижневу і щомісячну 
звітність. Здебільшого зазначені звіти включають у 
себе функціональну (або відомчу) та економічну кла-
сифікацію [3]. Також контроль за вартістю послуг 
здійснюється за допомогою моніторингу витрат 
бюджетоотримувачів, таких як транспортні/кому-
нальні/житлові компанії і приватні та громад-
ські асоціації, що пропонують соціальні послуги. 
У цьому контексті важливим є той факт, що уря-
дом встановлено ефективний контроль за діяльністю 
бюджетних організацій, які отримують бюджетні 
субсидії. Як наслідок, є прозорість фінансової діяль-
ності. Необхідно підкреслити, що департамент моні-
торингу діяльності державних підприємств і асоці-
ацій співпрацює з представниками громадськості і 
приватного сектору, що підсилює розвиток демокра-
тизації суспільства. 

Що стосується питання використання ресурсів, то 
регіональні та місцеві органи влади можуть викорис-
товувати як внутрішні, так і зовнішні ресурси (в пер-
шому разі – податкові доходи, збори, разові доходи 
та інші; в іншому – кошти, залучені на фінансових 
ринках та фінансових інститутах) для фінансування 
своїх повноважень. Обмеження на обсяги запозичень 
можуть встановлюватися вищими органами влади 
або регіональними та місцевими органами влади 
самостійно у зв’язку із задіянням бюджетної децен-
тралізації шляхом:

1. Прямих обмежень:
– рівня заборгованості і дотримання встановле-

них показників боргового навантаження;
– витрат на обслуговування боргу або відсоткової 

ставки.
2. Непрямих обмежень:
– обсягів бюджетного дефіциту і затвердження 

бюджету вищими органами влади;
– на використання/цільове призначення позико-

вих коштів.
Інколи регіональні органи влади мають право 

самостійно встановлювати обмеження на обсяг влас-
ного боргу [11]. Ми вважаємо за доцільне наголо-
сити, що обмеження встановлюються в регіональ-
них Конституціях, наприклад, у Швейцарії та США. 
У Німеччині територіальні об’єднання не встанов-
люють самообмежень на обсяг запозичень, а уряд і 
територіальні об’єднання в Австрії і в Бельгії під-
писують Угоду, яка стосується розмірів дефіциту і 
зменшення боргового навантаження (Пакт про ста-
більність). В Італії і Франції уряд встановлює прямі 
та непрямі обмеження на обсяги боргу органів влади 
інших рівнів.

Затвердження бюджетів територіальних об’єднань.  
У Норвегії та Італії регіональним та місцевим орга-
нам влади необхідно підтримувати поточний профі-
цит, який повинен покривати витрати на обслугову-
вання і погашення боргу. Водночас урядом Норвегії 
встановлено «чорний список» [8] місцевих органів 
влади, дії яких суперечили законодавству і стали 
об'єктом ретельного спостереження губернатора 
регіону. Цей метод обмежує самостійність місцевих 
органів влади, оскільки необхідно отримувати спе-
ціальний дозвіл на здійснення запозичень. У Фран-
ції законодавчих обмежень на обсяг боргу як частки 
доходів бюджету немає. Проте законодавством вста-
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новлені обмеження на розмір щорічного дефіциту 
(під час обліку за методом нарахування), що непря-
мим чином обмежує обсяг залучення [8]. 

Також ми вважаємо необхідним акцентувати 
увагу на тому, що законодавство вимагає дотри-
мання регіональними та місцевими органами влади 
певних встановлених вимог під час підготовки та 
затвердження бюджету, серед яких [8]: 

– погашення боргу повинно проводитися за раху-
нок власних доходів (без рефінансування);

– позикові кошти можуть використовуватися 
тільки для фінансування капітальних витрат, а не 
для фінансування поточного дефіциту.

Крім того, регіональні та місцеві органи влади 
встановлюють власні обмеження на обсяг боргу (від-
ношення до поточних доходів та/або кількість років, 
протягом яких борг може бути повністю погашений 
за збереження профіциту поточного року на тому 
самому рівні). З іншого боку, як індикатор для обме-
ження боргу використовуються витрати на обслуго-
вування боргу (як частка від поточних доходів).

Позикові кошти. Що стосується напряму вико-
ристання позикових коштів, то у світовій прак-
тиці позикові кошти можуть використовуватися 
тільки для здійснення капіталовкладень та рефі-
нансування наявної заборгованості. Інколи позикові 
кошти можуть використовуватися для фінансування 
поточних витрат, але тільки в обмежених обсягах. 
Так, делегування видаткових повноважень територі-
альним об’єднанням в Італії привело до дисбалансу 
коштів, переданих з національного бюджету на певні 
встановлені цілі, та додаткових витрат місцевих 
бюджетів. Уряд дозволив місцевим органам влади 
здійснювати запозичення на покриття дефіциту, 
викликаного збільшенням поточних витрат.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дений аналіз світового досвіду міжбюджетних від-
носин у контексті реструктуризації бюджетної сис-
теми, показав, що у світовій практиці функціонує 
певна модель міжбюджетних відносин, яка базується 
на певних визначених факторах, таких як законо-
давство, моніторинг, фінансова підтримка, економія 
бюджетних коштів, стабілізаційний бюджет, про-
грама збору податків, використання ресурсів, контр-
оль, управління видатками, затвердження бюджетів, 
позикові кошти [7]. Ця модель коригується залежно 
від кожної окремої країни, політики уряду, а також 
від потреб суспільства. 

Починаючи з 2014 року Урядом України було 
прийнято рішення про початок проведення реформи 
з децентралізації влади та створення добровіль-

них територіальних об’єднань, а отже, було розпо-
чато процес трансформації міжбюджетних відносин. 
Проте не було сформовано чіткої моделі, що привело 
до таких наслідків: замкнутості контролю за рів-
нями бюджетної системи України; відсутності роз-
винених механізмів взаємодії та координації міжбю-
джетних відносин; нецільового розподілу бюджетних 
коштів та відсутності дієвого фінансового контролю. 
Подальше дослідження та аналіз світового досвіду 
міжбюджетних відносин та формування на цій базі 
власної бюджетної стратегії і механізму бюджетної 
децентралізації має сприяти досягненню макрофі-
нансової стабільності в державі і подальшому розви-
тку демократизації суспільства.
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