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Оö³íêà åôåêòèâíîñò³ áюäæåòóâàííÿ â ñèñòåì³ 
ô³íàíñîâèх âàæåë³â óïðàâë³ííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíî-

òåðèòîð³àëüíèх îäèíèöÿх

Обґрунтована необхідність оцінки ефективності розробляння бюджетів адміністративно-
територіальних одиниць у контексті об’єктивної потреби постійного зростання частки власних 
доходів у доходах місцевих бюджетів. Показано, що ефективне управління в регіонах об’єктивно 
потребує, поряд з іншим, оцінки ступеня залученості наявних потенцій щодо поповнення дохід-
ної частини бюджетів. Запропоновані система відповідних кількісних показників та порядок 
кредитно-рейтингової оцінки органів місцевого самоврядування. Представлено схему механіз-
му визначення ефективності формування бюджету адміністративно-територіальної одиниці.
Ключові слова: бюджет, фінансові ресурси, власні доходи, закріплені доходи, бюджетне покриття, 
бюджетна результативність, бюджетна забезпеченість, індекси валової доданої вартості.1 

Ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íà êðèçà âêðàé çàãîñòðèëà ïðîáëåìè ðåã³îíàëüíîãî â³äòâî-
ðåííÿ, âèñâ³òëèëà äîòåïåð íåïîì³òí³ ³ ïîðîäèëà íîâ³. Ïðè÷îìó ð³çêå ñêîðî÷åííÿ 
ðåñóðñ³â íà òë³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ãîñòðèõ ïðîáëåì óíåìîæëèâëþº ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ 
òðàäèö³éíèìè ìåòîäàìè, à â³äòàê ïîñòàº íàãàëüíà ïîòðåáà ïåðåãëÿíóòè óñòàëåí³ 
ïîãëÿäè òà óÿâëåííÿ, íàíîâî îñìèñëèòè ïðîöåñè, çâ’ÿçêè, ñï³ââ³äíîøåííÿ òîùî.

Йäåòüñÿ ïðî íîâå áà÷åííÿ ìåòè ³ çàâäàíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
ðåã³îí³â, ïîøóê íîâèõ, âèêëèêàíèõ ÷àñîì ôàêòîð³â öüîãî ðîçâèòêó òà ¿õ ñï³â-
â³äíîøåííÿ ³ âçàºìîä³¿ ç òðàäèö³éíèìè. Íà ö³é îñíîâ³ ðåã³îí, ìàêñèìàëüíî âèêî-
ðèñòîâóþ÷è âñ³ âèäè ñâî¿õ ðåñóðñ³â, ñâ³é âíóòð³øí³é ïîòåíö³àë, âäîñêîíàëþþ÷è 
ìåòîäè àíàë³çó á³çíåñ-êë³ìàòó ³ øëÿõ³â éîãî ïîë³ïøåííÿ, îá’ºêòèâíî ïðèðå÷åíèé 
çìåíøóâàòè ñâî¿ ïðåòåíç³¿ íà äåðæàâíó äîïîìîãó õî÷à á ÷åðåç ¿¿ îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³.

Çàçíà÷åíå, à òàêîæ áåçàëüòåðíàòèâí³ñòü ïåðåõîäó íà ³ííîâàö³éíî-³íâå ñòè-
ö³éíèé âåêòîð ðîçâèòêó åêîíîì³êè âèìàãàº, êð³ì òîãî, ïîñèëåííÿ ïîçèòèâíîãî 
ðåãóëþþ÷îãî ³ ñòèìóëþþ÷îãî âïëèâó ô³íàíñîâèõ âàæåë³â óïðàâë³ííÿ, òåî ðå-
òè÷íîãî ïåðåîñìèñëåííÿ ³ ïðàêòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ôîðìóâàííÿ ô³-
íàí ñîâèõ ðåñóðñ³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè. Вñÿ ñèñòåìà ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ 
áþäæåò³â ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî ðåôîðìóâàííÿ. Íà îñíîâ³ ïåðåáóäîâè ô³íàíñîâèõ 
â³äíîñèí íåîáõ³äíà ðîçðîáêà ô³íàíñîâîãî ìåõàí³çìó òåðèòîð³¿ ÿê ñêëàäíî¿ ³ 
äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè. Îäíàê ïåðåáóäîâà ðåã³îíàëüíèõ ô³íàíñ³â íå ìîæå çâîäèòèñÿ 
äî êîðåãóâàííÿ ëèøå ïðèíöèï³â ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. Вîíà ñòîñóºòüñÿ 
âñ³º¿ ñóêóïíîñò³ â³äíîñèí ùîäî ôîðìóâàííÿ, ðîçïîä³ëó é âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ 
ðåñóðñ³â, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ íà äàí³é òåðèòîð³¿.

Ïîçà óâàãîþ çàçâè÷àé çàëèøàºòüñÿ óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ ôîðìóâàííÿ 
áþäæåò³â ÿê ñèñòåìà ïðèíöèï³â ³ ìåòîä³â ðîçðîáëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ óïðàâë³íñüêèõ 
ð³øåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì íàéïîâí³øîãî çàëó÷åííÿ ïîòåíö³éíèõ 
ìîæëèâîñòåé ïîïîâíåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåò³â.

Îòæå, àêòóàë³çóþòüñÿ ÿê ïèòàííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä ðåñóðñàìè, êîòð³ çàäîâîëüíÿëè á õî÷ ì³í³ìàëüí³ ïîòðåáè àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³, òàê ³ îö³íêè ñòóïåíÿ çàëó÷åíîñò³ íàÿâíèõ ïîòåíö³éíèõ 
ìîæëèâîñòåé ïîïîâíåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåò³â, òîáòî îö³íêè åôåêòèâíîñò³ 
ôîðìóâàííÿ îñòàíí³õ çà çàäàíèõ óìîâ.
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Äàíà ïðîáëåìàòèêà çàâæäè ïðèêîâóâàëà óâàãó â÷åíèõ ³ ïðàêòèê³â, ùî é 
ïîðîäæóâàëî íàäçâè÷àéíî âåëèêèé ñïåêòð äóìîê ³ ïðîïîçèö³é. Вàãîìèé âíåñîê 
ó äîñë³äæåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìàòèêè âíåñëè â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³-åêîíîì³ñòè: 
Î.Ä. Вàñèëèê, Ю.В. Ïàñ³÷íèê, І.Ì. Кàì³íñüêà, Ë.Ë. Кîâàëüñüêà, Ì.А. Кîçîð³ç, 
Î. Ñóêà÷, Í.І. ßøèíà. 

Ñâîãî ÷àñó ð³çí³ â÷åí³ çä³éñíèëè ñïðîáó îö³íèòè ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü. Îäí³ ðîçðàõîâóâàëè ð³âåíü ñòàá³ëüíîñò³ 
бюджету, інші – рівень фінансового забезпечення регіону, треті – брали за основу 
кількісні  параметри  бюджету  [4–9].  Всі  зійшлися  на  думці,  що  для  оцінки 
åôåêòèâíîñò³ ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íåîáõ³äíî ï³äõîäèòè êîìïëåêñíî, 
âðàõîâóþ÷è âñ³ åêîíîì³÷í³ òà ô³íàíñîâ³ àñïåêòè, ùî êðèòåð³àëüíèì ïîêàçíèêîì 
îö³íêè ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â º ð³âåíü ô³íàíñîâî¿ çàáåçïå÷åíîñò³ 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³.

Ф³íàíñîâà çàáåçïå÷åí³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâíèìè ðåñóðñàìè òà â³äîáðàæàº ñïðîìîæí³ñòü ì³ñöåâèõ 
îðãàí³â âëàäè âèêîíàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ çàâäàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, 
òîáòî ô³íàíñîâó çàáåçïå÷åí³ñòü ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê çáàëàíñîâàí³ñòü ì³æ 
ïîòðåáàìè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ òà ¿¿ ìîæëèâîñòÿìè [2].

Îòæå, îö³íþâàòè åôåêòèâí³ñòü ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ñë³ä ÿê çà 
äèíàì³êîþ ïîêàçíèê³â ô³íàíñîâî¿ çàáåçïå÷åíîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ 
îäèíèö³, òàê ³ çà äèíàì³êîþ ïîêàçíèê³â ñòóïåíÿ âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ 
ìîæëèâîñòåé ïîïîâíåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåò³â çà íàÿâíèõ óìîâ. Аëå íà 
ñüîãîäí³ äåíü òàêà ºäèíà ìåòîäèêà â³äñóòíÿ.

Ìåòîþ ðîáîòè º âèçíà÷åííÿ íà áàç³ ñèñòåìíîãî àíàë³çó ³ âèêîðèñòàííÿ 
íàÿâíèõ îñíîâîïîëîæíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â äî äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè 
êîíêðåòíèõ ïðîïîçèö³é ùîäî â³äïîâ³äíèõ ïðàêòè÷íèõ ìåõàí³çì³â. Ñïåöèô³êà 
ïðîáëåìàòèêè ³ ìàòåð³àëó ñòàòò³ ïðèìóøóº ðîçãëÿíóòè ÷àñòèíó ñïåêòðà çãàäàíèõ 
ï³äõîä³â ïðè âèêëàäåíí³ îñíîâíîãî ìàòåð³àëó.

Íà íàø ïîãëÿä, ³íòåãðàëüíà ñèñòåìà îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ôîðìóâàííÿ 
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ïîâèííà ì³ñòèòè òàê³ ñêëàäîâ³.

1. Ñèñòåìó ê³ëüê³ñíèх ïîêàçíèê³â. Äî ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â îö³íêè 
ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â äîö³ëüíî â³äíîñèòè: 
−	 äèíàì³êó ÷àñòêè âëàñíèх äîхîä³â ó äîхîäàх áþäжåòó. Äàíèé ïîêàçíèê 

³ëþñòðóº ì³ðó çàëåæíîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè â³ä ¿õíüî¿ âëàñíî¿ ä³ÿëü íîñò³ 
òà âëàñíèõ ð³øåíü. Ïîêàçíèê ÷àñòêè âëàñíèõ äîõîä³â ó äîõîäàõ ì³ñöåâèõ 
áþäæåò³â º íàéóí³âåðñàëüí³øèì ïîêàçíèêîì ð³âíÿ ñàìîñò³éíîñò³ öèõ áþäæåò³â;

−	 äèíàì³êó ÷àñòêè âëàñíèх ³ çàêð³ïëåíèх äîхîä³â ó çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ äîхîä³â 
áþäжåòó. Ïîêàçíèê ÷àñòêè âëàñíèõ ³ çàêð³ïëåíèõ äîõîä³â ó äîõîäàõ ì³ñöåâèõ 
áþäæåò³â º ïîêàçíèêîì ð³âíÿ ñàìîñò³éíîñò³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ç óðàõóâàííÿì 
ïåðåäàíî¿ ¿ì äåðæàâîþ íà äîâãîñòðîêîâ³é îñíîâ³ äîäàòêîâî¿ äîõ³äíî¿ áàçè;

−	 äèíàì³êó ïîêàçíèêà ñï³ââ³äíîøåííÿ çàêð³ïëåíèх òà âëàñíèх äîхîä³â 
áþäжåòó – показує ефективність діяльності органів місцевого самоврядування;

−	 äèíàì³êó ïîêàçíèêà çàáåçïå÷åííÿ ì³í³ìàëüíèх âèäàòê³â âëàñíèìè 
äîхîäàìè. Цåé ïîêàçíèê ïîêàçóº, ÷è ìîæóòü áóòè ïðîô³íàíñîâàí³ âèäàòêè 
çà ðàõóíîê âëàñíèõ äîõîä³â. Ïðè öüîìó ï³ä ì³í³ìàëüíèìè âèäàòêàìè ñë³ä 
ðîçóì³òè âèäàòêè íà ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè;

−	 äèíàì³êó ïîêàçíèêà áþäжåòíîãî ïîêðèòòÿ  –  розраховується  як 
ñï³ââ³äíîøåííÿ äîõîä³â òà âèäàòê³â àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³;

−	 äèíàì³êó ïîêàçíèêà áþäжåòíîї çàáîðãîâàíîñò³  –  розраховується  як 
â³äíîøåííÿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè äî çàãàëüíîãî îáñÿãó 
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âèäàòê³â áþäæåòó òà ïîêàçóº ÷àñòêó áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ó âèäàòêîâ³é 
÷àñòèí³ áþäæåòó;

−	 äèíàì³êó ïîêàçíèêà áþäжåòíîї ðåçóëüòàòèâíîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðè-
òîð³àëüíîї îäèíèö³ – розраховується як відношення загальної суми доходів 
áþäæåòó äî ñåðåäíüî¿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ ðåã³îíó òà ïîêàçóº ñóìó äîõîä³â, 
ùî ïðèïàäàº íà îäíîãî æèòåëÿ;

−	 äèíàì³êó ïîêàçíèêà áþäжåòíîї çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåííÿ – розраховується 
ÿê â³äíîøåííÿ çàãàëüíî¿ ñóìè âèäàòê³â òà ñåðåäíüîð³÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³ 
íàñåëåííÿ òà õàðàêòåðèçóº ñóìó âèäàòê³â íà îäíîãî æèòåëÿ òåðèòîð³¿;

−	 äèíàì³êó ïîêàçíèêà ñòðóêòóðè ì³ñöåâèх ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó äîхîäàх 
áþäжåòó. Цåé ïîêàçíèê õàðàêòåðèçóº ÷àñòèíó äîõîä³â áþäæåò³â, ÿê³ 
ôîðìóþòüñÿ çà ðàõóíîê ïîäàòê³â ³ çáîð³â, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ì³ñöåâèìè 
îðãàíàìè âëàäè;

−	 äèíàì³êó ïîêàçíèêà çàëåжíîñò³ фîðìóâàííÿ ф³íàíñîâèх ðåñóðñ³â â³ä îêðåìèх 
äîх³äíèх äжåðåë. Цå óí³âåðñàëüíèé ïîêàçíèê ðåàëüíî¿ ô³íàíñîâî¿ àâòîíîì³¿ 
îðãàí³â âëàäè. Ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè íå ìîæóòü ïîòðàïëÿòè â çàëåæí³ñòü â³ä 
ïåâíèõ ñóñï³ëüíèõ ãðóï, ÿê³ ôîðìóþòü äîõ³äí³ äæåðåëà, ùî ñë³ä âðàõîâóâàòè ó 
ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â, ðîçì³ùåííÿ ì³ñöåâèõ ïîçèê;

−	 äèíàì³êó êîåф³ö³єíòà ïîäàòêîñïðîìîжíîñò³ îêðåìîї àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíîї îäèíèö³. В³í ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ 
ïîäàòêîñïðîìîæí³ñòþ îêðåìî¿ òåðèòîð³¿ òà ñåðåäíüîþ ïîäàòêîñïðîìîæí³ñòþ 
ó ìåæàõ êðà¿íè. Цåé êîåô³ö³ºíò ìîæå áóòè á³ëüøèì àáî ìåíøèì â³ä îäèíèö³. 
ßêùî òåðèòîð³ÿ ìàº êîåô³ö³ºíò ïîäàòêîñïðîìîæíîñò³ ìåíøèé çà 1, òî òàêà 
òåðèòîð³ÿ îòðèìóº ô³íàíñîâó äîïîìîãó â ïðîöåñ³ ô³íàíñîâîãî âèð³âíþâàííÿ. 
ßêùî öåé êîåô³ö³ºíò ó òåðèòîð³¿ á³ëüøèé çà 1, òî âîíà º ô³íàíñîâèì äîíîðîì. 
Кîåô³ö³ºíò ïîäàòêîñïðîìîæíîñò³ º ïîêàçíèêîì àâòîíîì³¿ ì³ñöåâîãî îðãàíó 
âëàäè â³ä çàõîä³â ô³íàíñîâîãî âèð³âíþâàííÿ éîãî äîõîä³â ³ âèäàòê³â, êîòð³ 
çä³éñíþþòüñÿ öåíòðàëüíîþ âëàäîþ;

−	 ïîð³âíÿëüíó äèíàì³êó ³íäåêñ³â âàëîâî¿ äîäàíî¿ âàðòîñò³ òà ³íäåêñ³â ÷àñòêè 
âëàñíèõ äîõîä³â ó äîõîäàõ áþäæåòó.
Кîæåí ³ç ïåðåë³÷åíèõ ïîêàçíèê³â çàñâ³ä÷óº ð³çí³ àñïåêòè åôåêòèâíîñò³ 

ôîðìóâàííÿ äîõîäíî¿ ÷àñòèíè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. Аíàë³ç çà çàïðîïîíîâàíèìè 
íàïðÿìàìè ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðîâîäèòè ÿê çà ðåçóëüòàòàìè ñêëàäàííÿ, òàê ³ 
âèêîíàííÿ áþäæåòó. Ìîæëèâ³ ð³çí³ âàð³àíòè ãðóïóâàííÿ ïðèâåäåíèõ ïîêàçíèê³â 
â çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ òà ìåòè îñòàííüîãî.

2. Кðåäèòíî-ðåéòèíãîâó îö³íêó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Вîíà 
ïîâèííà âêëþ÷àòè: àíàë³ç åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó ðåã³îíó òà àíàë³ç 
åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ ô³íàíñàìè (ïðè öüîìó äàºòüñÿ îö³íêà ôóíêö³îíóâàííÿ 
áþäæåòíî¿ òà ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè â ðåã³îí³, âèêîíàííÿ áþäæåòó ³ áîðãîâå 
íàâàíòàæåííÿ, ô³íàíñîâèé ñòàí àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ òîùî) [3].

Çðîñòàº íåîáõ³äí³ñòü âðàõóâàííÿ óñ³õ ìîæëèâèõ äæåðåë ô³íàíñîâîãî 
çàáåçïå÷åííÿ íàïðàöüîâàíèõ òà ïðèéíÿòèõ áþäæåòíèõ ïðîãðàì ÿê îñíîâè 
íàäàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ãàðàíò³é íàñåëåííþ.

Ñïèðàþ÷èñü íà âèùåçàïðîïîíîâàí³ ï³äõîäè, ïðîïîíóºìî òàêèé ìåõàí³çì 
îö³íêè ôîðìóâàííÿ áþäæåòó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ (ðèñ. 1):

Òàêèì ÷èíîì, çàïðîïîíîâàíèé ìåõàí³çì îö³íêè ð³âíÿ ô³íàíñîâî¿ 
çàáåçïå÷åíîñò³ ³ îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ áþäæåòó àäì³í³ñò-
ðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ äîçâîëèòü ïðîâîäèòè ïîãëèáëåíèé àíàë³ç 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ðåã³îíó, âèçíà÷èòè ð³âåíü ³ ðåçåðâè éîãî ô³íàíñîâî¿ çàáåçïå÷åíîñò³ 
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òà ñâîº÷àñíî âèÿâëÿòè âàäè ó ñèñòåì³ òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ñâ³äîì³øå ³ 
êîìïëåêñíî óïðàâëÿòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì. 

Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ â öàðèí³ äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè ëåæàòü, íà íàø ïîãëÿä, 
ó ïëîùèí³ ðîçðîáêè åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ ðîçãëÿíóòèõ ïðî-
öåñ³â òà çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é. 
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Рис. 1. Механізм визначення ефективності формування бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці 
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Обоснована необходимость оценки эффективности разработки бюджетов административно-
территориальных единиц в контексте объективной потребности постоянного роста части 
собственных доходов в доходах местных бюджетов. Показано, что эффективное управление 
в регионах объективно требует оценки степени вовлеченности имеющихся потенциальних 
возможностей пополнения доходной части бюджетов. Предложены система соответствующих 
количественных показателей и порядок кредитно-рейтинговой оценки органов местного 
самоуправления. Представлена схема механизма определения эффективности формирования 
бюджета административно-территориальной единицы.
Ключевые слова: бюджет, финансовые ресурсы, собственные доходы, закрепленные доходы, 
бюджетное покрытие, бюджетная результативность, бюджетная обеспеченность, индексы 
валовой добавленной стоимости.

Yevdokymenko V.K., Yurii Е.�., Karvatskyi M.V. Assessment of budgeting efficiency in the System of 
Financial Levers of Management in Administrative Territorial Units.

Necessity of efficient assessment of budgeting processes in administrative territorial units in context 
of permanent growth of own incomes share in local budgets’ revenues is substantiated. The system of 
relevant quantitative indicators and the procedure of credit rating assessment of local governments is 
proposed. The pattern of budgeting efficiency evaluation mechanism in administrative territorial unit 
is presented.
Key words: budget, financial resources, own income, fixed income, budget covering, budget efficiency, 
budget capacity, gross added value indices.
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