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Ðеаліçаöія кîнститóöіéнîгî ïринöиïó 
сïраведливîгî та неóïередæенîгî рîç-
ïîділó сóсïільнîгî багатства міæ грî-
мадянами та çабеçïечення інтенсивнîгî 
екîнîмічнîгî рîçвиткó дерæави ïîтре-
бóє раöіîнальнîгî, öільîвîгî та еôектив-
нîгî викîристання óсіõ наявниõ ôінан-
сîвиõ ресóрсів. Неöільîве викîристання 
бюдæетниõ кîштів ïідриває ôінансîвиé 
ôóндамент дерæави, сïричиняє çаéві 
витрати бюдæетó, ó реçóльтаті ôактич-
нî ігнîрóється кîнститóöіéне ïравî на 
óчасть в óïравлінні дерæавними сïрава-
ми. Ваæливість îбранîї теми çóмîвле-
на ôîрмóванням гарантó місöевîгî са-
мîврядóвання çа дîïîмîгîю меõаніçмó 
рîçïîділó кîштів öентральниõ ôîндів. 
У çв’яçкó ç öим çдіéснене дîслідæення 
набóває îсîбливîї актóальнîсті ó кîн-
тексті внóтрішньî-екîнîмічниõ ïрîблем 
України та маéбóтніõ сîöіальнî-екîнî-
мічниõ реôîрм.

Серед наóкîвöів, які дîслідæóвали і 
çрîбили çначниé внесîк ó теîрію рîç-
виткó бюдæетó та бюдæетниõ вçаємî-
віднîсин, відîмі рîбîти В. Баранîвîї, 
І. Заïатрінîї, В. Кравченка, І. Лóнінîї, 
А. Лаврîва, О. Любіча, С. Слóõая, 
В. Ôедîсîва, І. Чóгóнîва та ін. Ïîïри 
наявнó кîгîртó дîслідæень, в Україні 
не вистачає наóкîвиõ ïраöь, ïрисвяче-
ниõ рîçвиткó міæбюдæетниõ віднîсин 
ó сóчасниõ óмîваõ сîöіальнî-екîнîміч-
ниõ ïеретвîрень. Ïîтребóє дîдаткîвîгî 
дîслідæення ïрîблема ствîрення еôек-
тивнîї мîделі міæбюдæетниõ віднîсин 
та її вïлив на ïідвиùення рівня і якîсті 
æиття населення, гарантóвання кîнсти-

тóöіéниõ ïринöиïів óчасті грîмадян в 
óïравлінні дерæавними сïравами.

Мета дîслідæення – вивчити юри-
дичниé асïект ïрîблеми нееôективнî-
гî викîристання міæбюдæетниõ тран-
сôертів та виявити ïравîві шляõи її 
ïîдîлання ó кîнтексті кîнститóöіéнîгî 
ïринöиïó сïраведливîгî та неóïере-
дæенîгî рîçïîділó сóсïільнîгî багат-
ства міæ грîмадянами.

Кîнститóöія України гарантóє 
óчасть дерæави ó ôîрмóванні дîõîдів 
бюдæетів та ôінансîвîї ïідтримки міс-
öевîгî самîврядóвання [5]. Бюдæетниé 
кîдекс України (далі – БКУ) встанîв-
лює ниçкó нîрмативниõ çасîбів ôі-
нансóвання місöевиõ бюдæетів череç 
видатки öентральнîгî бюдæетó, ùî 
çабеçïечóють îкремі види діяльнîсті 
сóб’єктів ôінансîвîгî ïрава [1]. 

Серед міæбюдæетниõ трансôертів, 
ùî ôîрмóють так çванó óчасть дерæа-
ви ó ôîрмóванні дîõîдів місöевîгî са-
мîврядóвання та вîднîчас вистóïають 
свîєрідним гарантîм місöевîгî самî-
врядóвання вартî виділити сóбвенöії на 
каïітальні видатки. Це наéкîнкретніша 
категîрія серед іншиõ, îскільки ó сïів-
віднîшенні ïîнять «каïітальні видатки», 
«міæбюдæетні трансôерти (сóбвенöії)», 
«інші сóбвенöії» (óсі викîристîвóються 
ó ïриïисаõ вітчиçнянîгî çакîнîдавства 
та ствîрюють îкремó теîретичнó ïрî-
блематикó), слід вкаçати на ієрарõіч-
ність їõ ïîбóдîви. Відïîвіднî, сóбвенöії 
на каïітальні видатки – вершина три-
кóтника, каïітальні видатки – îснîва. 
Òîмó сóбвенöіями на каïітальні видатки 



110

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

вваæаються такі міæбюдæетні транс-
ôерти, які викîристîвóються ç ïевнîю 
метîю, а саме – çабеçïечóють іннîва-
öіéнó é інвестиöіéнó діяльність (çîкре-
ма, ôінансóвання каïітальниõ вкладень 
вирîбничîгî і невирîбничîгî ïриçна-
чення; ôінансóвання стрóктóрнîї ïере-
бóдîви нарîднîгî гîсïîдарства та інші 
рîçрîблені ïріîритетні наïрямки рîç-
виткó îкремиõ сôер æиттєдіяльнîсті). 
Виçначення рîçмірó, ïеріîдичнîсті та 
ôîрми виïлат (ôінансîва виçначеність) 
та öільîвîгî наïравлення (кîнкретнî 
виçначена ïрîграма) çдіéснюється îрга-
нîм, ùî ïриéняв рішення ïрî надання 
сóбвенöії.

За даними Ðаõóнкîвîї ïалати Укра-
їни недîстатнє ôінансóвання на місöе-
вîмó рівні сïîстерігається саме ó сôері 
інвестиöіéниõ та іннîваöіéниõ ïрîектів 
грîмадськîсті (блиçькî 3-5%) [3; 4]. 
Ïриçначення та ïîдальшиé рîçïîділ 
сóбвенöіé на каïітальні видатки çóстрі-
чає чималî çакîнîдавчиõ неîбґрóнтîва-
нîстеé. Òак, ïîïри кîнкретнó нîрматив-
нî-ïравîвó регламентаöію ïриçначень 
іншиõ öільîвиõ сóбвенöіé (наïриклад, 
Ïîстанîви Кабінетó Міністрів України 
«Деякі ïитання надання îсвітньîї сóб-
венöії ç дерæавнîгî бюдæетó місöевим 
бюдæетам» від 14 січня 2015 рîкó [2], 
«Ïрî çатвердæення Ïîрядкó та óмîв 
надання сóбвенöії ç дерæавнîгî бюдæе-
тó місöевим бюдæетам на віднîвлення 
(бóдівниöтвî, каïітальниé ремîнт, ре-
кîнстрóкöію) інôрастрóктóри ó Дîне-
öькіé та Лóганськіé îбластяõ» від 29 
квітня 2015 рîкó [12]), ïîрядîк надан-
ня і нараõóвання сóбвенöії на рîçвитîк, 
ïередбачениé виключнî ó БКУ, Ïîста-
нîві Кабінетó Міністрів України «Ïрî 
çатвердæення Ïîрядкó ïерераõóвання 
міæбюдæетниõ трансôертів» [11], а та-
кîæ дîкóментаöією на рівні місöевîгî 
самîврядóвання. Зрîçóмілî, ùî регóлю-
вання îбмеæóється лише çагальними 
ïринöиïами, õîча îднîчаснî нагîлî-
шóється, ніби öе дасть çмîгó óникнó-
ти рîçïîрîшення бюдæетниõ кîштів, 
сóттєвî ïідвиùити еôективність їõ ви-
кîристання é îднîчаснî дîсягти мети 
ùîдî çабеçïечення сîöіальнî-екîнîміч-

нîгî рîçвиткó регіîнó. Втім îчевиднî, 
ùî регóлювання çагальними ïриïисами 
абî çалишкîвим метîдîм çóмîвлює від-
несення витрат на рîçвитîк регіîнів на 
дрóгîрядниé ùабель ïîтрібниõ дîõîдів 
(ріçниöя міæ ôінансîвîю сïрîмîæністю 
та видаткîвими ïîвнîваæеннями ïрîі-
люстрîвана ó Дîдаткó 1).

Закîнîдавеöь не ïриõîвóє ігнîрóван-
ня рîçвиткó місöевиõ іннîваöіé. Аналі-
çóючи Закîни України «Ïрî Дерæав-
ниé бюдæет України 2015» [7] та «Ïрî 
Дерæавниé бюдæет України 2016» [8], 
мîæна ïîбачити, ùî дîõідна частина 
місöевиõ бюдæетів ó частині дерæав-
ниõ каïітальниõ видатків, ùî рîçïîді-
ляються Кабінетîм Міністрів України, 
ó 2016 рîöі скîрîтилась на 109,18 млн 
грн (4,8%). У кîнтексті надання іншиõ 
міæбюдæетниõ трансôертів баçîва дî-
таöія вïала більш ніæ на 90% (55 млрд 
грн). Ðаçîм ç тим, 95% міæбюдæетниõ 
трансôертів ïриçначаються на îснîві 
çакîнîдавчî виçначениõ ïравил, інші 
5% – врóчнó на місöевîмó рівні. Ðîç-
ïîділ îбсягів сóбвенöіé на каïітальні 
видатки çдіéснюється ó більшіé мірі 
îстаннім сïîсîбîм рîçïîділó та çа на-
стóïними критеріями: чисельність на-
селення регіîнó, çгіднî ç яким îбсяги 
сóбвенöіé рîçïîділяються ïрîïîрöіéнî 
міæ óсіма регіîнами (70% çагальнîгî 
îбсягó); рівень сîöіальнî-екîнîмічнîгî 
рîçвиткó çа ïîкаçникîм валîвîгî регі-
îнальнîгî ïрîдóктó на дóшó населення 
в абсîлютнîмó çначенні, çгіднî ç яким 
îбсяги сóбвенöіé рîçïîділяються міæ 
îкремими регіîнами ó ïîрядкó, вста-

Додаток 1. Сформовано автором
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нîвленîмó Кабінетîм Міністрів Украї-
ни (30% çагальнîгî îбсягó). 

Відïîвіднî дî Закîнó України «Ïрî 
внесення çмін дî Бюдæетнîгî кîдексó 
України ùîдî дерæавниõ інвестиöіé-
ниõ ïрîектів» [6], рîçïîділ дерæавниõ 
каïітальниõ вкладень, наïриклад, для 
реаліçаöії нîвиõ дерæавниõ інвестиöіé-
ниõ ïрîектів çдіéснюється çа óмîви, 
ùî ó меæаõ çагальнîгî îбсягó дерæав-
ниõ каïітальниõ вкладень на ïланî-
виé бюдæетниé ïеріîд не менше 70% 
сïрямîвóватиметься на ïрîдîвæення 
(çавершення) реаліçаöії рîçïîчатиõ дер-
æавниõ інвестиöіéниõ ïрîектів відïîвід-
нî дî ïланів їõ реаліçаöії та стрîків вве-
дення в ексïлóатаöію îснîвниõ çасîбів. 

На îснîві аналіçó нîрмативнî-ïра-
вîвîгî регóлювання меõаніçмів надан-
ня, îтримання і викîристання сóбвен-
öіé на каïітальні видатки та ïрактикó 
її çастîсóвання ïрîтягîм трьîõ îстан-
ніõ рîків – îчевиднîю є тенденöія дî 
ïîвтîрення ниçки îднакîвиõ ïîрóшень 
ôінансîвîї та бюдæетнîї дисöиïліни. 
Òак, вартî виîкремити настóïні наéïî-
ширеніші ïîрóшення:

1. Включення дî вартîсті рîбіт та 
ïîслóг неîбґрóнтîваниõ витрат ç ïри-
дбання матеріалів, ексïлóатаöії машин 
і меõаніçмів тîùî.

2. Включення îбласними дерæавни-
ми адміністраöіями дî ïерелікó îб’єк-
тів çа відсóтнîсті ïîçитивнîгî виснîв-
кó кîмïлекснîї дерæавнîї ексïертиçи 
ïрîектів бóдівниöтва (відïîвіднî дî 
Закîнó України «Ïрî çатвердæення 
Ïîрядкó дерæавнîгî ôінансóвання ка-
ïітальнîгî бóдівниöтва» [10]).

3. Завиùення îбсягів викîнаниõ рî-
біт та наданиõ ïîслóг.

4. Включення дî ïереліків îб’єктів 
ç îбсягîм ôінансóвання, виçначеним 
на ïідставі çастарілîї ïрîектнî-кîштî-
риснîї дîкóментаöії.

5. Оïлата рîбіт, не ïередбачениõ 
ïрîектнî-кîштîриснîю дîкóментаöією.

6. Заниæення вартîсті активів, 
ствîрениõ çа кîшти сóбвенöії, внаслі-
дîк неçабеçïечення ç бîкó керівників 
та гîлîвниõ бóõгалтерів çбереæення 
маéна та дîтримання вимîг çакîнîдав-

чиõ актів ùîдî ïîрядкó ведення бóõ-
галтерськîгî îблікó.

7. Ïîрóшення рîçïîрядниками дер-
æавниõ кîштів вимîг Закîнó України 
«Ïрî çдіéснення дерæавниõ çакóïі-
вель» [13].

Крім öьîгî, відсóтність ó дîгîвîраõ, 
óкладениõ çамîвниками ç ïеремîæöем 
кîнкóрсó (генïідрядникîм), вимîги ùîдî 
дîкóментальнîгî ïідтвердæення викî-
навöями рîбіт вартîсті викîристаниõ ма-
теріальниõ ресóрсів та витрат ç ексïлóа-
таöії машин і меõаніçмів, óнемîæливлює 
дієвиé кîнтрîль çа їõ викîристанням ç 
бîкó çамîвника та ïриçвîдить дî ïриïи-
сîк îбсягів і вартîсті викîнаниõ рîбіт. 

Ðаçîм ç тим, неîбõідність реôîрмóван-
ня та óдîскîналення меõаніçмó надання 
та викîристання сóбвенöіé на каïітальні 
видатки îбóмîвлюється вïливîм рîçмірó 
îстанніõ на сîöіальні та екîнîмічні ïрî-
öеси ó регіîнальнîмó рîçріçі. Якùî ïîрів-
нювати îбсяги сóбвенöіé ç дерæавнîгî 
бюдæетó місöевим бюдæетам, виділені ó 
2011 рîöі, ó ïîрівнянні ç 2015 рîкîм, тî 
ïîбачимî, ùî вîни вирîсли більш, ніæ ó 
1,5 раçа. Зрîçóмілî, ùî öя тенденöія îбó-
мîвлює актóальність данîгî ïитання та 
неîбõідність éîгî детальнîгî дîслідæен-
ня. (Обсяг міæбюдæетниõ трансôертів, 
наданиõ ç дерæавнîгî бюдæетó місöевим 
бюдæетам, ïрîілюстрîванî ó Дîдаткó 2). 

Додаток 2. (Побудовано за даними 
Висновків Рахункової палати України 
щодо виконання Державного бюджету 

України за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.)
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Слід çаçначити такîæ, ùî в óмî-
ваõ ниçькîї ôінансîвîї çабеçïеченîсті 
місöевиõ бюдæетів сóбвенöії ç дер-
æавнîгî бюдæетó дають мîæливість 
рîçв’яçóвати гîстрі ïрîблеми сîöіаль-
нî-екîнîмічнîгî рîçвиткó сіл, селиù, 
міст, îбласниõ öентрів, ïîкраùóвати 
їõ інвестиöіéнó ïривабливість для çа-
лóчення дîдаткîвиõ інвестиöіé, ствî-
рювати дîдаткîві рîбîчі місöя та дî-
сягати ïîвнîї ïрîдóктивнîї çаéнятîсті 
населення, ïідвиùóючи дîõîди грîма-
дян. За кîшти сóбвенöіé, відïîвіднî дî 
Закîнó України «Ïрî стимóлювання 
рîçвиткó регіîнів» [14] та Дерæавнîї 
стратегії регіîнальнîгî рîçвиткó на ïе-
ріîд дî 2020 р. [9], ствîрюються óмîви 
для динамічнîгî, çбалансîванîгî сîöі-
альнî-екîнîмічнîгî рîçвиткó регіîнів 
України, çабеçïечóється викîнання 
дерæавниõ і регіîнальниõ ïрîграм сî-
öіальнî-екîнîмічнîгî та кóльтóрнîгî 
рîçвиткó. Ці кîшти, як свідчать реçóль-
тати багатьîõ дîслідæень, сïрияють 
вирішенню ïитань екîлîгічнîї беçïеки, 
мîдерніçаöії трансïîртнîї інôрастрóк-
тóри, ïідвиùенню рівня та якîсті æит-
тя населення. 

Ðеçóльтати аóдитîрськиõ ïеревірîк 
дîвîдять, ùî еôективність та реçóльта-
тивність викîристання кîштів сóбвен-
öіé не дóæе висîка, а îтæе мета, на 
якó виділяються ç дерæавнîгî бюдæетó 
кîшти сóбвенöіé, не дîсягається. Ана-
ліç ïричин тініçаöії та нееôективнîсті 
ó викîристанні сóбвенöіé на рîçвитîк 
регіîнів свідчить, ùî öі ïрîблеми вини-
кають як ç вини îрганів місöевîгî самî-
врядóвання, так і ç вини öентральниõ 
îрганів викîнавчîї влади. Дîслідæóю-
чи ïîвнîваæення öентральниõ îрганів 
викîнавчîї влади ó меæаõ рîçïîділó 
кîштів (дî óваги брались ïîвнîваæен-
ня як Кабінетó Міністрів України, так і 
іншиõ міністерств та відîмств – гîлîв-
ниõ рîçïîрядників кîштів), виîкрем-
ленî такі неîбõідні çаõîди вïливó та 
метîди реôîрмóвання:

1. Неîбõідність рîçрîбки якіснî нî-
виõ ïîрядків та óмîв надання сóбвенöіé 
на рîçвитîк ç öентральнîгî бюдæетó 
місöевим бюдæетам, відïîвіднî дî вимîг 

Бюдæетнîгî кîдексó України. Аргóмен-
тóючи тим, ùî чинні ïîрядки та óмîви 
надання сóбвенöіé, çатвердæені Кабі-
нетîм Міністрів України, дîçвîляють 
викîристîвóвати надані кîшти на ті æ 
öілі, ïередбачені іншими сóбвенöіями. 
Òаким чинîм ïріîритетні наïрями ôі-
нансóвання не îтримóють æîднîї мате-
ріальнîї ïідтримки, і сóчасна індóстрія, 
рîçвитîк мîрськîгî гîсïîдарства та ма-
шинîбóдóвання, ексïîртîîрієнтîванîгî 
сóднîбóдóвання та сóміæниõ галóçеé, 
висîкîïрîдóктивнîгî аграрнîгî вирîб-
ниöтва, рîçбóдîва та мîдерніçаöія тран-
сïîртнîї інôрастрóктóри не îтримóють 
æîднîгî ôінансîвîгî çабеçïечення, а, 
відïîвіднî, і ïîдальшîгî óдîскîналення.

2. Виçначення наïрямів рîçïîділó 
сóбвенöіé на рîçвитîк ç óраõóванням 
та çаçначенням ïріîритетів і критеріїв, 
ùî óбеçïечить кîшти від рîçïîрîшен-
ня та ôінансóвання дрóгîрядниõ öілеé 
рîçвиткó.

3. Ïри çатвердæенні ïîрядкó ви-
кîристання кîштів неîбõіднî кîнкре-
тиçóвати наïрями ïî кîæнîмó îб’єктó 
на вигîтîвлення ïрîектнîї дîкóмента-
öії чи на викîнання кîнкретниõ бóді-
вельнî-мîнтаæниõ рîбіт. Неîбõідним є 
чіткиé рîçïîділ öільîвîгî ïриçначення 
кîштів сóбвенöії.

Закîнîдавча регламентаöія ïîвнîва-
æень міністерств та відîмств – гîлîв-
ниõ рîçïîрядників кîштів, – має çаçна-
ти якіснîгî реôîрмóвання ó кîнтексті 
викîристання наданиõ кîштів, а саме:

1. На нîрмативнîмó рівні слід ïеред-
бачити системó çвітів ïî öільîвîмó викî-
ристанню наданиõ кîштів, аби óникнóти 
çастîсóвання недîскîналîгî ïîрядкó ïе-
рераõóвання сóбвенöіé, якиé містить не-
ïрîçîриé та грîміçдкиé меõаніçм ïрîве-
дення çа кîшти сóбвенöіé вçаємîçаліків 
міæ óчасниками рîçраõóнків.

2. Ðîçмеæóвати надання та викîри-
стання сóбвенöіé на рîçвитîк ó часîвиõ 
рамкаõ, рîçділивши неîбõідні витрати 
ïî кварталаõ, відïîвіднî дî ïîставлениõ 
ïріîритетів. Вваæаю, ùî çаïрîïîнîвана 
реôîрма çдатна óбеçïечити від нерів-
нîмірнîгî рîçïîділó дерæавниõ кîштів 
на місöевîмó рівні, адæе îснîвне накî-
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ïичення надõîдæень ó дрóгîмó ïівріччі 
рîкó ствîрює óмîви неïрîгнîçîванîсті 
ôінансóвання видатків та несвîєчасне 
îсвîєння бюдæетниõ кîштів.

3. Для кîæнîгî ïріîритетó – ви-
çначення наïрямó сïрямóвання ç вра-
õóванням часîвиõ îбмеæень. У данîмó 
виïадкó éдеться ïрî неîбõідність виді-
лення наïрямó сïрямóвання кîштів ó 
наéкîрîтшиé термін, адæе çвîлікання 
ó данîмó кîнтексті, беçóмîвнî, ïриçве-
де дî ôактичнîгî ôінансóвання лише ó 
дрóгîмó ïівріччі, ùî óскладнює ïрîöес 
îсвîєння îтриманиõ кîштів, свîєчасне 
викîнання бóдівельнî-мîнтаæниõ рîбіт 
та стає ïричинîю ïîстіéниõ çалишків не-
îсвîєниõ кîштів на раõóнкаõ ó рîçïîряд-
ників кîштів та çамîвників бóдівниöтва.

Òреба çаóваæити, ùî сóбвенöії на 
рîçвитîк як міæбюдæетниé інстрóмент 
регóлювання та стабіліçаöії, ó більшî-
сті виïадків не виïравдîвóють свîгî 
ïриçначення ç вини саме місöевиõ îр-
ганів влади – рîçïîрядників кîштів. 
Вваæаємî çа неîбõідне виîкремити 
настóïні наïрямки реôîрмóвання ó 
кîнтексті рîçïîділó кîштів місöевими 
îрганами влади:

1. Задля óникнення несвîєчаснîгî 
ôінансóвання ïóскîвиõ îб’єктів, слід 
çабеçïечити та ïередбачити îбîв’яçîк 
місöевиõ îрганів влади ùîдî дîтри-
мання вимîг, çатвердæениõ Кабінетîм 
Міністрів України, ïîрядків ïрî ôîрмó-
вання ïереліків îб’єктів та їõ сïівôінан-
сóвання çа кîшти місöевиõ бюдæетів.

2. Дîтримóватись ïравила ïîïере-
дньîї регламентаöії îснîвниõ наïря-
мів викîристання сóбвенöії ó ïрîек-
тнî-кîштîрисніé дîкóментаöії, адæе 
ó виïадкó її відсóтнîсті дî ïерелікó 
îб’єктів включаються нîві îб’єкти, які 
óïрîдîвæ рîкó кîригóються та óтîч-
нюються. Це веде дî рîçïîрîшення 
кîштів, ниçькîгî рівня îсвîєння, рîстó 
неçавершенîгî бóдівниöтва та ниçькîї 
çдачі ïóскîвиõ îб’єктів.

3. Свîєчаснî реєстрóвати ôінансîві 
çîбîв’яçання, не çатримóвати óкладен-
ня дîгîвîрів на викîнання рîбіт чи на-
дання ïîслóг, дîтримóватись ïередба-
чениõ дîгîвîрами óмîв.

4. Заïîбігати систематичнîмó ôîр-
мóванню çначниõ сóм çалишків на ра-
õóнкаõ рîçïîрядників і îдерæóвачів кî-
штів, які вïрîдîвæ тривалîгî часó не 
викîристîвóються.

З îглядó на те, ùî сóбвенöії на рîç-
витîк частî сïрямîвóються не лише на 
каïітальні (бóдівниöтвî, рекîнстрóк-
öія), а é на ïîтîчні (ïîтîчниé ремîнт, 
óтримання îб’єктів кîмóнальнîї влас-
нîсті) видатки, на мîю дóмкó, дîöільнî 
ïередбачити граничні нîрми сïрямó-
вання регіîнîм кîштів çа тими наïрям-
ками, кîтрі çабеçïечóють іннîваöіéнó 
мîдель рîçвиткó екîнîміки регіîнó (на-
ïриклад, 10% виділенîгî ресóрсó).

Оскільки стрóктóра і динаміка 
втрат як місöевîгî, так і öентральнîгî 
бюдæетів ïîтребóє внóтрішньîї вçає-
мîдії та скерîванîсті, неîбõідна чіт-
ка регламентаöія îснîвниõ наïрямів 
ïîлітики рîçвиткó регіîнів дерæави, 
ïîтрібнî çаïрîïîнóвати нîвó ïарадиг-
мó óïравління öентраліçîваними та 
деöентраліçîваними ôîндами, «ïîтріб-
на îрієнтаöія не на îсвîєння бюдæет-
ниõ кîштів, а на ствîрення öіннîстеé 
для çаöікавлениõ стîрін» [15]. Наéгî-
лîвнішим наïрямкîм öієї ïарадигми 
вваæаю налеæне виçначення ïîняття 
сóбвенöіé на каïітальні видатки ó нîр-
мативнî-ïравîвîмó ïîлі та óдîскîна-
лення меõаніçмó надання та рîçïîділó 
відïîвідниõ кîштів.

Ключові слова: бюдæет, дерæав-
ні каïітальні вкладення, міæбюдæетні 
трансôерти, сóбвенöії на каïітальні ви-
датки.

Ñòàòòÿ îхîïëюº ïðåäìåòíå, 
äîêòðèíàëüíå òà ñòàòèñòè÷íå äî-
ñë³äæåííÿ юðèäè÷íîãî àñïåêòó ïðî-
áëåìè íååôåêòèâíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ ì³æáюäæåòíèх òðàíñôåðò³â òà 
âèÿâëåííÿ ïðàâîâèх шëÿх³â її ïîäî-
ëàííÿ ó êîíòåêñò³ êîíñòèòóö³éíîãî 
ïðèíöèïó ñïðàâåäëèâîãî òà íåóïå-
ðåäæåíîãî ðîçïîä³ëó ñóñï³ëüíîãî áà-
ãàòñòâà ì³æ ãðîìàäÿíàìè Уêðàїíè.

Ñòàòüÿ îхâàòыâàåò ïðåäìåòíîå, 
äîêòðèíàëüíîå è ñòàòèñòè÷åñêîå 
èññëåäîâàíèå юðèäè÷åñêîãî àñïåêòà 
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ïðîáëåìы íåэôôåêòèâíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ìåæáюäæåòíых òðàíñôåð-
òîâ è âыÿâëåíèå ïðàâîâых ïóòåé åå 
ïðåîäîëåíèÿ â êîíòåêñòå êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðèíöèïà ñïðàâåäëèâîãî è 
íåïðåäâçÿòîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îáщå-
ñòâåííîãî áîãàòñòâà ìåæäó ãðàæ-
äàíàìè Уêðàèíы.

The article covers the substantive, 
doctrinal and statistical study of the 
legal aspects of the problem of inter-
governmental transfer’s inefficient use 
and the identification of legal ways to 
overcome it in the context of the consti-
tutional principle of a fair and impar-
tial distribution of social wealth among 
citizens of Ukraine.
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