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АНОТАЦІЯ 

Раделицький Ю. О. Місцеві бюджети в умовах фінансової 

децентралізації в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі здійснене теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення важливої наукової проблеми – розроблення 

теоретико-методологічних засад, науково-методичних підходів та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо розвитку місцевих бюджетів в 

умовах фінансової децентралізації в Україні. Розкрито теоретичні основи 

функціонування місцевих бюджетів, їх сутнісні характеристики, функції, 

принципи, та вплив на соціально-економічний розвиток регіонів та 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня. Досліджено 

економічну природу та чинники соціально-економічного розвитку 

територіальних громад, роль місцевих бюджетів в забезпеченні їх 

спроможності в умовах фінансової децентралізації. Окреслено основні 

аспекти та систематизовано переваги і ризики впливу фінансової 

децентралізації на процеси соціально-економічного розвитку на місцевому 

рівні. Обґрунтовано методологічні засади дослідження розвитку місцевих 

бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Визначено основні ознаки 

місцевого бюджету: територіальну приналежність місцевого бюджету та 

залежність його формування і використання фінансових ресурсів від 

економічного потенціалу території; соціальну спрямованість; залежність від 

особливостей побудови системи міжбюджетних відносин; законодавчу та 

нормативно-правову визначеність особливостей складання та 

функціонування місцевих бюджетів; наявність  учасників бюджетних 

відносин. 
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Акцентовано на необхідності проведення комплексної реформи 

місцевого самоврядування, яка передовсім включатиме реформування 

адміністративно-територіального устрою та перерозподіл повноважень і 

ресурсів між різними рівнями управління. 

Запропоновано концептуальну модель розвитку територіальної 

громади в умовах адміністративно-фінансової децентралізації, яка 

передбачає ефективне використання внутрішнього потенціалу громади, що 

поєднує бюджетний потенціал, потенціал суб’єктів господарювання, 

домашніх господарств та фінансово-кредитних установ і їх взаємодію. 

Обгрунтовано доцільність попередньої оцінки функціонування органів 

місцевого самоврядування в напрямку формування та використання 

ендогенного потенціалу та, на основі такої оцінки, визначення напрямів 

розвитку громади на довгострокову перспективу. 

Обґрунтовано методологічні засади дослідження розвитку місцевих 

бюджетів в умовах фінансової децентралізації, визначено основні ризики та 

переваги, появу яких може стимулювати курс на децентралізацію. 

Запропоновано методологічний підхід до діагностики рівня бюджетної 

децентралізації регіонів, спрямований на виявлення особливостей та 

закономірностей структурних зрушень в економіці регіонів в умовах 

фінансової децентралізації, на основі методики діагностики рівня бюджетної 

децентралізації регіонів. Аргументовано доцільність розрахунку 

інтегрального показника методом рейтингового аналізу як методологічної 

основи комплексного оцінювання впливу фінансової децентралізації на 

бюджетне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.  

Розроблено методику проведення моніторингу та оцінки 

результативності адміністративно-фінансової децентралізації в частині 

визначення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад 

шляхом групування адміністративно-територіальних одиниць за чисельністю 

жителів, застосування якої дало змогу виявити закономірність між 
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чисельністю жителів та фінансовою спроможністю громади і причини цієї 

залежності.   

Проведено оцінювання формування та виконання місцевих бюджетів 

в умовах реформи місцевого самоврядування. Визначено основні зміни 

розвитку місцевих бюджетів в період до та після початку децентралізації в 

Україні. Аналіз здійснено за двома рівнями, регіональним та рівнем 

територіальних громад, що пояснюється необхідністю виявлення впливу 

соціально-економічної диференціації розвитку регіонів на розвиток громад.  

Доведено розвиток місцевих бюджетів в період до реформи як  

інструменту держави із забезпечення надання однакового рівня суспільних 

послуг, що сприяло виникненню ситуації «проїдання» бюджетних ресурсів, 

дисбалансів в розвитку бюджетної системи та економічного розвитку 

загалом. Звернено увагу на взаємозалежності формування податкових 

платежів від рівня розвитку економіки території та потенційних можливостей 

її зростання. Доведено взаємозв’язок між обсягами надходжень податку на 

доходи фізичних осіб та рівнем розвитку господарської діяльності на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та доходами 

населення, що доводить стабілізаційну та регулюючу роль податку. 

Отримані результати дозволили сформувати практичні рекомендації 

щодо підвищення ефективності формування та виконання місцевих 

бюджетів. В напрямі удосконалення механізмів оподаткування основним 

визначено  оптимізацію справляння податку на доходи фізичних осіб через 

перехід від оподаткування працівника до оподаткування мешканця, а також 

забезпечення повного охоплення всіх об’єктів оподаткування майновими 

податками та удосконалення системи адміністрування майнових податків в 

Україні. 

Розроблено концептуальні засади розвитку місцевих бюджетів в 

умовах фінансової децентралізації, спрямовані на забезпечення економічного 

ендогенно орієнтованого зростання. Визначено орієнтири розвитку місцевих 
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бюджетів, до яких віднесено: нарощення дохідної бази місцевих бюджетів; 

забезпечення ефективного здійснення видатків з бюджетів та збільшення 

видатків економічного спрямування для розвитку громади; удосконалення 

надання міжбюджетних трансфертів. На основі зазначених орієнтирів 

виділено інструменти розвитку бюджетів на місцевому рівні: встановлення та 

адміністрування місцевих податків і зборів; розвиток підприємництва на 

території громади; розпорядження майном, яке знаходиться у комунальній 

власності; співробітництво територіальних громад; управління та 

розпорядження земельними ресурсами; забезпечення правової культури 

органів місцевого самоврядування. Розвинуто організаційно-економічні 

підходи до розвитку підприємництва в територіальних громадах. Виділено 

напрямки діяльності органів місцевого самоврядування для активізації 

підприємництва на території громади.  

Доведено, що основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є 

податкові надходження. В цьому контексті визначення податкових доходів 

основним джерелом наповнення місцевих бюджетів виділено напрямки 

удосконалення податкових механізмів наповнення  бюджетів територіальних 

громад в частині справляння податку на доходи фізичних осіб та процедури 

адміністрування податків на майно. 

Визначено стратегічні пріоритети розвитку місцевих бюджетів як 

основи фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Обгрунтовано 

доцільність використання таких інструментів: повноваження щодо 

встановлення та адміністрування місцевих податків і зборів, розширення 

складу місцевих податків та їх питомої ваги в обсягах доходів місцевих 

бюджетів; розвиток підприємництва на території громади; розпорядження 

майном, яке знаходиться у комунальній власності;  співробітництво 

територіальних громад; управління та розпорядження земельними ресурсами; 

правова культура органів місцевого самоврядування. 
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Виділено чинники економічного, політичного та соціокультурного 

впливу на рівень підприємницької активності в громаді, дослідження яких 

дозволяє акцентувати на специфічних особливостях розвитку кожної громади 

зокрема. Обґрунтовано напрями стимулювання розвитку підприємницького 

середовища в територіальній громаді, які передбачають активізацію 

підприємницької активності жителів, залучення інвестиційних ресурсів та 

нових підприємств на територію та підтримку вже функціонуючих 

підприємств. Систематизовано інструменти органів місцевого 

самоврядування на шляху розвитку підприємництва в громаді. 

 Запропоновано комплексний підхід до формування та просування 

бюджетної політики розвитку регіону зі затвердженням на регіональному 

рівні програми сприяння співробітництва територіальних громад. 

Обгрунтовано доцільність визначення фінансових важелів стимулювання 

такої взаємодії, що акцентує увагу на використанні співробітництва як 

інструмента оптимізації та раціоналізації формування доходів і використання 

державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних 

інвестицій у економіку, узгодження регіональних і місцевих інтересів у сфері 

міжбюджетних відносин. В цьому контексті акцентовано на дуальності 

позиціонування співробітництва як інструмента реалізації завдань, важливих 

для громад, та як засобу втілення проектів регіону та елемент формування 

взаємовідносин  на рівні «громада-громада» та «громада-регіон». 

Обумовлено, що співробітництво територіальних громад – це 

відносини між двома або більше територіальними громадами в особі органів 

місцевого самоврядування, які мають статус юридичних осіб, наділені 

відповідними повноваженнями та з наявною ресурсною базою, на договірних 

засадах для реалізації конкретно визначених завдань та з метою досягнення 

певних цілей. До таких цілей віднесено: забезпечення фінансових та 

організаційних можливостей для надання послуг, які не можуть бути 

реалізовані з різних причин в невеликих за розміром громадах; економію 
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коштів при наданні соціальних послуг; покращення якості наданих 

соціальних послуг; забезпечення максимально ефективної політики 

соціально-економічного розвитку територіальної громади та формування 

стабільних і тісних зв’язків з громадами-сусідами. В рамках зазначеного та 

на підставі виявлення проблеми реалізації проектів співробітництва 

територіальних громад в Україні лише з позиції економії при досягненні 

відповідних цілей та їх «фрагментарності»  сформовано підхід до розвитку 

співробітництва територіальних громад з позиції стратегічного розвитку 

«зони співробітництва» як єдиного простору для розвитку та укріплення 

взаємозв’язків між громадами-учасниками договору. Визначено роль 

особливостей територіального та географічного розташування громад в 

контексті використання цього інструменту.  

В контексті удосконалення системи адміністрування податків для 

забезпечення нарощення бюджетного потенціалу територіальних громад  

проведено дослідження систем адміністрування майнових податків в 

розвинених країнах. Визначено переваги та ризики їх запровадження, на 

основі яких обрано практики, що є доцільними для імплементації в Україні. 

Відтак обгрунтовано потребу реалізації певних змін в системі 

адміністрування плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, в Україні. Визначено необхідність досягнення мінімізації 

кількості об’єктів, які звільняються від оподаткування або не 

оподатковуються, та пільг по сплаті цих платежів до бюджетів. Причиною 

зробленого висновку є твердження, що такі звільнення є прихованими 

фінансовими втратами територіальних громад.  

Запропоновано забезпечити максимальне покриття податкової бази при 

оподаткуванні податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

шляхом внесення змін до Податкового кодексу щодо доповнення нормою, 

яка б визначала базу оподаткування об’єктів житлової і нежитлової 

нерухомості, на які немає документів на право власності у фізичних осіб, на 
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підставі технічного паспорта та/або книг погосподарського обліку. 

Обгрунтовано потребу надання органам місцевого самоврядування широких 

повноважень у сфері адміністрування та контролю майнових податків. 

Виділено необхідність  удосконалення механізму оцінки бази оподаткування 

через встановлення низки коефіцієнтів для диверсифікації справляння 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до 

основних характеристик будівель, а також через удосконалення формули 

нормативної грошової оцінки землі. 

Дисертаційна робота є самосітйним дослідженням, в якому розроблено 

нові теоретичні положення, методологічні підходи та практичні рекомендації 

щодо підвищення ефективності розвитку місцевих бюджетів в умовах 

фінансової децентралізації в Україні. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є 

особистим здобутком автора. Практичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що основні наукові положення та висновки дисертаційної 

роботи доведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, 

які можуть бути використані органами управління різних рівнів при 

реалізації бюджетної політики, а також при реалізації бюджетної політики 

соціально-економічного розвитку територіальних громад. Впровадження 

результатів дисертаційного дослідження підтверджується відповідними 

довідками.  

Ключові слова: місцеві бюджети, територіальна громада, фінансова 

децентралізація, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, 

податки, співробітництво територіальних громад. 

 

ANNOTATION 

Radelytskyy Y. O. Local budgets in conditions of financial decentralization 

in Ukraine. – Manuscript. 
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Thesis for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.08 – Money, 

Finance and Credit. – Ivan Franko National University of L’viv, L’viv, 2019. 

In the dissertation the theoretical generalization was made and the new 

solution of an important scientific problem was proposed - development of 

theoretical and methodological principles, scientific methodical approaches and 

substantiation of practical recommendations concerning the development of local 

budgets in conditions of financial decentralization in Ukraine. Theoretical bases of 

functioning of local budgets, their essential characteristics, functions, principles, 

and influence on socio-economic development of regions and administrative-

territorial units of the basic level are revealed. Economic nature and factors of 

socio-economic development of territorial communities, the role of local budgets 

in ensuring their ability in conditions of financial decentralization are investigated. 

The main aspects, advantages and drawbacks of impact of financial 

decentralization on the processes of social and economic development at the local 

level are outlined. Methodological principles of research of development of local 

budgets in conditions of financial decentralization are substantiated. The main 

features of the local budget are defined as following: territorial affiliation of the 

local budget and dependence of its formation and use of financial resources on 

economic potential of the territory; social orientation; dependence on the 

peculiarities of building of a system of inter-budgetary relations; legislative and 

normative-legal definition of features of the compilation and functioning of local 

budgets; presence of participants in budget relations. 

The emphasis is made on the need for a comprehensive reform of local self-

government, which will primary include the reform of the administrative-territorial 

system and the redistribution of powers and resources between different levels of 

government. 

Conceptual model of development of a territorial community in conditions 

of administrative and financial decentralization, which anticipates effective use of 

internal potential of the community, combining the budget potential, potential of 
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business entities, households and financial and credit institutions and their 

interaction, is proposed. The expediency of a preliminary assessment of the 

functioning of local self-government bodies in the direction of the formation and 

use of endogenous potential is grounded and directions of community development 

in the long-term perspective are defined on the basis of such assessment. 

Methodological foundations of research of development of local budgets in 

the context of financial decentralization are substantiated, the main risks and 

benefits, which can be stimulated by the course of decentralization, are identified. 

Methodological approach to the diagnostics of the level of budgetary 

decentralization of regions is proposed, aimed at revealing the features and 

regularities of structural changes in the region's economy in conditions of financial 

decentralization on the basis of the methodology of diagnostics of the level of 

budgetary decentralization of regions. The expediency of calculating the integral 

index by the method of rating analysis as the methodological basis of integrated 

assessment of the impact of financial decentralization on the budget provision of 

socio-economic development of regions is argued. 

The methodology for monitoring and evaluating the effectiveness of 

administrative and financial decentralization in terms of determining the financial 

capacity of united territorial communities by grouping administrative-territorial 

units by population was developed, its application will allow identifying the 

pattern between the number of inhabitants and financial capacity of the community 

and reasons for this dependence. 

An assessment of formation and implementation of local budgets in the 

context of the reform of local self-government was made. The main changes in 

development of local budgets in the period before and after the beginning of 

decentralization in Ukraine were determined. The analysis is carried out at two 

levels, regional and level of territorial communities, which is explained by the need 

to identify the impact of socio-economic differentiation of development of regions 

on community development. 
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Development of local budgets in the period before the reform was proved 

as an instrument of the state to ensure the provision of the same level of public 

services, which contributed to the emergence of a situation of "eating" of 

budgetary resources, imbalances in development of the budget system and 

economic development in general. The attention is drawn to the interdependence of 

formation of tax payments on the level of economic development of the territory 

and the potential for its growth. Interrelation between the volume of income tax 

revenues of individuals and the level of development of economic activity in the 

territory of the corresponding administrative-territorial unit and income of 

population is shown, which proves stabilizing and regulating role of the tax. 

The results, obtained while the research, allow formulating practical 

recommendations for improving the effectiveness of formation and implementation 

of local budgets. In the direction of improving the tax mechanisms, the main goal 

was to optimize the collection of personal income tax due to the transition from 

employee taxation to the taxation of the tenant, as well as to ensure the full 

coverage of all objects of taxation with property taxes and to improve the system 

of administration of property taxes in Ukraine. 

Conceptual bases of development of local budgets in conditions of financial 

decentralization aimed at providing economic endogenously oriented growth are 

developed. The guidelines for development of local budgets are defined as 

followings: increasing the revenue base of local budgets; ensuring the effective 

implementation of budget expenditures and increasing the cost of economic 

development for community development; improvement of intergovernmental 

transfers. Based on these guidelines, local budget development tools are identified 

as following: establishment and administration of local taxes and fees; 

development of entrepreneurship in the community; disposal of property that is in 

communal ownership; cooperation of territorial communities; management and 

disposal of land resources; ensuring the legal culture of local self-government 

bodies. Organizational and economic approaches to the development of 
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entrepreneurship in territorial communities are named. Areas of performance of 

local self-government bodies for activation of entrepreneurship on the territory of 

the community are highlighted. 

It is proved that the main source of filling local budgets is tax revenues. In 

this context definition of tax revenues as the main source of local budget revenues 

is focused on improving the tax mechanisms for filling the budgets of territorial 

communities in terms of collection of personal income tax and administration of 

property taxes. 

Strategic priorities of development of local budgets as the basis of financial 

support of local self-government are determined. The expediency of the use of 

such instruments is substantiated as following: authority to establish and 

administer local taxes and duties, expansion of composition of local taxes and their 

share in the volume of revenues of local budgets; development of entrepreneurship 

in the community; disposal of property that is in communal ownership; 

cooperation of territorial communities; management and disposal of land 

resources; legal culture of local self-government bodies. 

The factors of economic, political and socio-cultural influence on the level 

of entrepreneurial activity in the community are highlighted, such research allows 

to focus on the specific features of development of each community in particular. 

The directions of stimulation of entrepreneurial environment development in the 

territorial community, which include activation of entrepreneurial activity of 

residents, attraction of investment resources and new enterprises into the territory 

and support of enterprises that are already functioning, are grounded. The tools for 

stimulation of development of entrepreneurship in the community by local self-

government bodies are systematized. 

 The complex approach to the formation and promotion of the budget policy 

of the region's development with the approval at the regional level of the program 

for promoting cooperation of territorial communities is proposed. The expediency 

of defining financial levers of stimulation of such interaction, which emphasizes 
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the use of cooperation as an instrument for optimization and rationalization of the 

formation of incomes and use of state financial resources, increase of efficiency of 

state investments in the economy, coordination of regional and local interests in 

the field of intergovernmental relations, is substantiated. In this context, the duality 

of the positioning of cooperation as an instrument of realization of tasks important 

for communities, as a mean of implementation of regional projects and an element 

of formation of mutual relations at the level of "community-community" and 

"community-region" is emphasized. 

It is stipulated that the cooperation of territorial communities is the relations 

between two or more territorial communities which is realized by local self-

government bodies that have the status of legal entities, with the appropriate 

powers and with the available resource base, on a contractual basis for the 

implementation of specific tasks and in order to achieve certain goals. Such goals 

include: provision of financial and organizational opportunities for providing 

services that cannot be realized for various reasons in small-sized communities; 

savings in providing social services; improvement of the quality of provided social 

services; ensuring the most effective policy of socio-economic development of the 

territorial community and building stable and close ties with neighboring 

communities. Within such framework and on the basis of identification of the 

problem of realization of cooperative projects of territorial communities in 

Ukraine, from the standpoint of economy in achieving the relevant goals and their 

"fragmentation" an approach has been formed to develop cooperation of territorial 

communities from the position of strategic development of the "zone of 

cooperation" as a single space for development and consolidation of 

interconnections between communities participating in the treaty. The role of 

peculiarities of territorial and geographical location of communities in the context 

of the use of this instrument is determined. 

In the context of improving the system of tax administration to ensure the 

growth of the budgetary potential of territorial communities, the research has been 
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carried out on systems of administration of property taxes in developed countries. 

The advantages and risks of their introduction are defined, the practices, which are 

expedient for implementation in Ukraine, are selected. Therefore, the necessity of 

realization of certain changes in the system of administration of payment for land 

and the tax on real estate, other than land, in Ukraine is substantiated. The 

necessity of achievement of minimization of the number of objects that are exempt 

from taxation or not taxed and the privileges for tax payments to the budgets is 

determined. The conclusion is caused by the fact that such dismissals are the 

hidden financial losses of territorial communities. 

It is proposed to ensure the maximum coverage of the tax base while taxing 

real estate property different from the land, by amending the Tax Code to 

supplement the norm, which would determine the tax base for residential and non-

residential real estate, which do not have documents for ownership of physical 

persons, on the basis of a technical passport and / or books of economic 

accounting. The need to give local governments wide powers in the sphere of 

administration and control of property taxes is substantiated. The necessity of 

improving the mechanism of assessment of the tax base is determined by 

establishing a number of coefficients for diversifying the collection of a tax on 

immovable property, different from the land plot, in accordance with the main 

characteristics of buildings, as well as by improving the formula of normative 

monetary valuation of land. 

The dissertation is a self-study research, where new theoretical positions, 

methodological approaches and practical recommendations for improving the 

efficiency of development of local budgets under conditions of financial 

decentralization in Ukraine are developed. From the scientific works published in 

co-authorship, only those ideas and positions, which are the personal achievements 

of the author, are used in the dissertation. The practical significance of the results 

is proved by the fact that major scientific statements and conclusions of the thesis 

are transferred to the level of methodical and practical recommendations that can 
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be used by governments at various levels while implementing the fiscal policy as 

well as implementing the fiscal policy of socio-economic development of local 

communities. Implementation of the results of the dissertation research is 

confirmed by the relevant certificates. 

Key words: local budgets, territorial community, financial decentralization, 

local budget revenues, local budget expenditures, taxes, cooperation of territorial 

communities. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми дослідження. Фінансовою основою розвитку 

територіальних громад є місцеві бюджети. В процесі реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади функціонування місцевих 

бюджетів повинно бути спрямоване на активізацію внутрішнього потенціалу, 

застосування механізмів нарощення доходної бази, забезпечення оптимального 

використання ресурсів громади та її стабільного економічного розвитку. 

Особливої актуальності зазначені питання набувають у зв’язку з реалізацією 

першого етапу адміністративно-територіальної реформи, внесенням змін до 

бюджетно-податкового законодавства та реалізацією низки секторальних 

реформ. В умовах зазначених змін з’являються нові ризики, вирішення яких 

вперше повністю покладається на органи місцевого самоврядування.  

Дослідженню теоретичних аспектів розвитку місцевих бюджетів як 

фінансової основи існування територіальних громад присвячені праці багатьох 

українських та зарубіжних учених, зокрема: В. Андрущенка, В. Базилевича,             

С. Буковинського, А. Буряченка, О. Василика, Р. Гнейста, О. Кириленко,            

О. Ковалюка, В. Кравченка, М. Кульчицького, І. Луніної, В. Лєбєдєва,             

С. Михайленко, В. Опаріна, М. Орзіха, Т. Паєнтко, Ю. Пасічника,             

О. Підхомного, Д. Полозенка, С. Сембера, Л. Тарангул, О.Тимченко,             

В. Тропіної, М. Чумаченка, Р. Штурма, І. Янжула та інших. Вивченням проблем 

ресурсного забезпечення розвитку адміністративно-територіальних одиниць в 

умовах фінансової децентралізації займалися такі вчені: І. Вахович, Г. Возняк,             

Б. Данилишин, В. Дем’янишин, Я. Дропа, Я. Жаліло, М. Карлін, М. Крупка,             

К. Павлюк, В. Пилипів, Є. Рушковський, А. Соколовська, І. Сторонянська,             

І. Чугунов С. Юрій та інші. Тематиці формування системи міжбюджетних 

відносин й забезпечення ефективного розподілу трансфертів, горизонтального 

та вертикального вирівнювання присвячені праці Д. Ваньковича, Н. Демчишака,    

О. Замасло, А. Крисоватого, Р. Паславської, Б. Пшика, Н. Швець.  
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Поряд з цим у вітчизняній науковій літературі недостатньо дослідженими 

є питання, пов’язані з розвитком місцевих бюджетів в умовах системних 

трансформацій у економіці та державному управлінні з урахуванням фінансової 

децентралізації та зміни ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні 

соціально-економічного розвитку громади, серед яких: створення фінансово 

спроможних життєздатних територіальних громад, імплементація на місцевому 

рівні інструментарію управління фінансовими й економічними процесами 

тощо. Системного дослідження потребують питання розвитку бюджетів 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Сучасні виклики, пов’язані з 

децентралізаційними процесами та трансформацією фінансової системи на усіх 

рівнях, зумовлюють потребу визначення ролі місцевих бюджетів у реалізації 

стратегічних цілей реформування.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є складовою частиною науково-дослідноі� роботи кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту та кафедри обліку і аудиту Львівського 

національного університету імені Івана Франка, зокрема науково-дослідних 

тем: “Фінансові стратегії розвитку економіки України” (реєстраціи�нии� 

номер 0112U004029), у межах якоі� визначено інституційно-правові основи 

формування та виконання місцевих бюджетів в контексті фінансової 

децентралізації, обгрунтувано стратегічні пріоритети розвитку місцевих 

бюджетів як основи фінансового забезпечення місцевого самоврядування; 

“Формування  фінансового  потенціалу національної  економіки”  (державний  

реєстраційний  номер 0116U001677), у рамках якої висвітлено основні 

аспекти й систематизовано переваги і ризики впливу фінансової 

децентралізації на процеси соціально-економічного розвитку на місцевому 

рівні, розроблено методику діагностики рівня бюджетної децентралізації 

регіонів; “Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук в умовах 

гармонізації до стандартів ЄС” (реєстраціи�нии� номер 0118U000599), в 

якіи� узагальнено концептуальні засади розвитку місцевих бюджетів 

розвинених країн в умовах зміни територіальної організації влади та 



28 
 

 

визначено шляхи імплементації у вітчизняну практику зарубіжного досвіду 

ефективного адміністрування майнових податків країн ЄС. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретико-методологічних засад, обгрунтування науково-

методичних підходів та практичних рекомендацій щодо розвитку місцевих 

бюджетів у контексті фінансової децентралізації в Україні.  

Реалізація поставленої мети дослідження зумовила необхідність 

розв’язання таких завдань:  

- розкрити економічну природу місцевих бюджетів та уточнити їх 

функції;  

- з’ясувати роль фінансової децентралізації як основи управління 

системою місцевих бюджетів; 

- узагальнити досвід формування систем місцевих бюджетів у 

розвинених країнах світу в контексті зміцнення місцевого самоврядування;  

- розробити методологічні підходи розвитку місцевих бюджетів 

відповідно до принципів фінансової децентралізації; 

- оцінити рівень бюджетної децентралізації регіонів України в умовах 

реформування місцевого самоврядування; 

- виявити особливості формування фінансово-бюджетної політики 

соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць;  

- обгрунтувати особливості здійснення видатків місцевих бюджетів для 

забезпечення економічного розвитку на місцевому рівні; 

- сформувати дискурсивний підхід до забезпечення ефективного 

використання фінансово-економічного потенціалу території;  

- розвинути засади розвитку місцевих бюджетів у рамках 

адміністративно-фінансової децентралізації;  

- визначити можливості активізації підприємництва в контексті 

забезпечення соціально-економічного розвитку громади; 

- визначити напрями оптимізації податкових механізмів наповнення 

місцевих бюджетів в Україні;  
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- охарактеризувати основні аспекти реформування адміністрування 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

- висвітлити пропозиції щодо розвитку співробітництва між 

територіальними громадами для забезпечення їх фінансової спроможності та 

оптимізації політики самофінансування; 

- аргументувати дуальність позиціонування співробітництва 

територіальних громад як інструмента формування взаємовідносин на рівні 

«громада-громада» та «громада-регіон». 

Об’єктом дослідження є процеси розвитку місцевих бюджетів в 

контексті фінансової децентралізації.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, методичні 

підходи та прикладні аспекти розвитку місцевих бюджетів в умовах 

фінансової децентралізації.  

Методи дослідження. Теоретична основа і науково-методична база 

дисертаційної роботи ґрунтуються на фундаментальних положеннях 

економічної теорії, інклюзивного розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць, державних та місцевих фінансів і міжбюджетних відносин, 

державного регулювання економіки, а також на принципах неупередженості 

та наукової об’єктивності при аналізі соціально-економічних процесів і явищ. 

У роботі для розробки теоретико-методологічних та прикладних засад 

розвитку місцевих бюджетів використано такі сучасні наукові методи: 

діалектичний метод пізнання (для формування теоретичних засад впливу 

фінансової децентралізації на управління соціально-економічним розвитком 

на місцевому рівні та розвиток місцевих бюджетів); історичний підхід (під 

час дослідження еволюції та особливостей становлення системи місцевих 

бюджетів на території сучасної України); системний аналіз (у дослідженні 

складових розвитку місцевих бюджетів, їх формування та виконання з метою 

виявлення основних тенденцій і чинників, що їх зумовлюють); порівняльний 

аналіз (з метою співставлення ефективності формування та виконання 

бюджетів територіальних громад до/та після початку реформування 
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місцевого самоврядування); абстрактно-логічний (для формування 

теоретичних узагальнень та формулювання висновків дослідження); 

графічної візуалізації (у цілях наочного представлення результатів 

розрахунків та аналізу); статистичні (при визначенні рівня ефективності 

формування доходів бюджетів територіальних громад та оцінки здійснення 

видатків в процесі забезпечення соціально-економічного розвитку на 

місцевому рівні).  

Джерелами нормативної, аналітичної і статистичної інформації 

слугували Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правові акти органів місцевого 

самоврядування, матеріали Міністерства фінансів України, Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Державної служби статистики України, сайти місцевих рад та ОТГ. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні 

теоретико-методологічних засад, розвитку науково-методичних підходів та 

обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 

формування й виконання місцевих бюджетів для досягнення цілей 

фінансової децентралізації в Україні, зокрема:  

вперше: 

- розроблено концептуальну модель використання економічного та 

фінансового потенціалу розвитку територіальної громади в умовах 

адміністративно-фінансової децентралізації, яка передбачає ефективне 

застосування внутрішнього потенціалу громади (поєднує бюджетний 

потенціал та фінансові ресурси суб’єктів господарювання, домашніх 

господарств й фінансово-кредитних установ). В основу запропонованої 

моделі  покладено проведення оцінки функціонування органів місцевого 

самоврядування та обґрунтування напрямів використання наявного 

потенціалу громади на довготривалу перспективу; 

- визначено науково-методичний підхід щодо забезпечення фінансової 

спроможності територіальних громад на основі розвитку співробітництва між 
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ними. Застосування такого підходу дає змогу розглядати співробітництво з 

позиції стратегічного розвитку як єдиного простору зміцнення взаємозв’язків 

між громадами-учасниками на основі договору та в якості інструмента 

оптимізації бюджетно-податкової політики органів місцевого 

самоврядування; 

- запропоновано комплексний підхід до формування та реалізації 

бюджетної політики розвитку регіону, що охоплює комплекс заходів, 

пов’язаних із затвердженням на регіональному рівні програми сприяння 

співробітництву територіальних громад, визначенням фінансових важелів 

стимулювання такої взаємодії, використанням співробітництва громад для 

оптимізації формування доходів і використання бюджетних ресурсів, 

підвищення ефективності інвестицій у розвиток місцевого господарства, 

узгодження державних та місцевих інтересів у сфері міжбюджетних 

відносин;  

- обгрунтовано застосування регіонального підходу до сутності 

співробітництва територіальних громад в частині дуальності його  

позиціонування: як інструмента реалізації завдань громади та оптимізації 

використання коштів місцевих бюджетів та, з іншої сторони, засобу втілення 

проектів регіону та елемента формування соціально-економічних та 

фінансових відносин на рівні «громада-громада» та «громада-регіон», що 

передбачає фінансування розвитку регіону, а не окремої громади, сприяння 

ефективного використання коштів місцевих бюджетів через їх спрямування 

на комплексний розвиток територій за рахунок використання «активів» і 

фінансових ресурсів численних територіальних громад. Такий підхід, на 

відміну від існуючих, забезпечуватиме узгодження цілей і завдань політики 

соціально-економічного розвитку на місцевому рівні з регіональною 

політикою, яка реалізується на національному та регіональному рівнях;  

удосконалено:  

- методологічні основи дослідження місцевих бюджетів в умовах 

фінансової децентралізації в частині врахування особливостей їх впливу на 
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процеси соціально-економічного розвитку територіальних громад за 

напрямами: формування дохідної бази місцевих бюджетів, регулювання 

міжбюджетних відносин, здійснення видаткової політики на місцевому рівні. 

Це забезпечує системний підхід до формування та виконання місцевих 

бюджетів з акцентуванням на основних завданнях децентралізації, що 

полягають у формуванні організаційно-економічних засад розвитку 

територіальних громад на основі активізації внутрішнього потенціалу; 

- систематизацію чинників впливу на підприємницьку активність в 

територіальній громаді як вагомої складової фінансової основи місцевого 

самоврядування, з виокремленням груп чинників: економічні, політичні та 

соціокультурні, що сприятиме ідентифікації та використанню специфічних 

особливостей громади при формуванні та використанні потенціалу в напрямі 

забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування; 

- науково-методичний підхід до розподілу субвенцій місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій в частині визначення напрямів використання коштів 

місцевих бюджетів з метою досягнення сталого економічного розвитку  

громад. Запропонований підхід ґрунтується на визначенні напрямів 

розподілу коштів субвенції з урахуванням стратегічних планів розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня; 

- науково-практичні рекомендації щодо збільшення обсягів бюджетних 

ресурсів територіальної громади за рахунок розвитку підприємництва і 

нарощення підприємницької активності членів громади, залучення 

інвестиційних ресурсів та підтримки функціонуючих в громаді підприємств. 

Обґрунтовано переваги розвитку малих сімейних підприємств, зокрема для 

трансформації особистих селянських господарств в частині закріплення їх 

організаційно-правового статусу та залучення до сфери ведення 

підприємницької діяльності; 

- інструментарій моніторингу та оцінки результативності 

адміністративно-фінансової децентралізації в частині визначення фінансової 
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спроможності об’єднаних територіальних громад, групування 

адміністративно-територіальних одиниць за чисельністю жителів, що дасть 

змогу виявити можливі ризики формування і розвитку ОТГ, а також 

визначити рівень бюджетної децентралізації за доходами, видатками і 

міжбюджетними трансфертами; 

набули подальшого розвитку:  

- науково-методичний підхід щодо проведення оцінки нерухомого 

майна, відмінного від земельної ділянки, у частині застосування відповідних 

коефіцієнтів диференціації бази оподаткування для вирівнювання 

податкового навантаження і справедливого розподілу між платниками 

податку.  Перевагою застосування такого підходу є поєднання 

централізованого законодавчого регламентування та адміністрування 

податку на нерухомість та права самостійного встановлення ставок органами 

місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням наближення об’єкта 

оподаткування до ринкової вартості; 

- інституційний підхід щодо трактування сутності фінансової 

децентралізації як основи управління системою місцевих бюджетів, що 

передбачає виокремлення концептуальних складових децентралізації з 

акцентуванням на її здатності забезпечити горизонтальну і вертикальну 

бюджетну конкуренцію, що сприятиме економічному розвитку регіонів і 

територіальних громад та покращенню якості надання суспільних послуг, а 

також дасть змогу збільшити аллокативну ефективність надання таких 

послуг; 

- наукові підходи до удосконалення податкових механізмів наповнення  

бюджетів територіальних громад для забезпечення їх фінансової 

спроможності в частині обгрунтування доцільності зарахування податку на 

доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за місцем реєстрації 

(проживання) платника; удосконалення механізму оподаткування 

нерухомого майна в частині врахування особливості оцінки майна, 

ефективності збору податку і заборгованості по його сплаті; 
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- система фінансових важелів розвитку місцевих бюджетів в умовах 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні на основі узагальнення й систематизації зарубіжного досвіду та 

обґрунтування пропозицій щодо використання фінансових інструментів 

стимулювання територіального розвитку і підвищення фінансової 

спроможності органів місцевого самоврядування в частині використання 

взаємодії територіальних громад з метою залучення фінансових ресурсів для 

реалізації спільних проектів,  а також  врахування особливостей формування 

доходів місцевих бюджетів для нарощення фінансового потенціалу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

основні наукові положення дисертаційної роботи доведено до рівня 

методичних розробок і практичних рекомендацій, які можуть бути 

використані органами управління різних рівнів у процесі вдосконалення 

формування та виконання місцевих бюджетів, реформування 

адміністративно-територіального устрою, а також реалізації бюджетної 

політики соціально-економічного розвитку територіальних громад.  

Висновки та пропозиції, одержані в процесі дослідження, спрямовані 

на розвиток місцевих бюджетів в умовах реформи місцевого самоврядування. 

Окремі з них впроваджено в діяльність: 

Міністерства регіонального розвитку, житлово-комунального 

господарства та будівництва – пропозиції щодо розвитку співробітництва 

територіальних громад як інструмента забезпечення їх спроможності 

впроваджено при розробленні нормативно-правових актів (довідка 

№8/13.4/267-19 від 08.02.2019 р.);  

Львівської обласної ради – пропозиції щодо розподілу повноважень та 

фінансових ресурсів, зокрема передачі окремих повноважень органам 

місцевого самоврядування (довідка №1276 від 23.11.2018 р.);  

Львівської обласної державної адміністрації - пропозиції щодо 

удосконалення системи моніторингу та оцінки впровадження державної 

політики у сфері фінансової децентралізації, формування інтегрованої моделі 
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стратегічного, цільового та бюджетного планування розвитку регіонів, 

підвищення ефективності бюджетних витрат використано при розробці 

Плану соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області 

на 2018 рік (довідка №1-51-2009 від 19.11.2018 р.); 

Львівської міської ради – пропозиції щодо нарощення дохідної бази 

місцевого самоврядування, забезпечення ефективного здійснення видатків з 

бюджетів територіальних громад та удосконалення надання міжбюджетних 

трансфертів (довідка № 2701 – вих-5 від 07.02.2018 р.); 

Городоцької районної державної адміністрації – пропозиції щодо 

підвищення спроможності місцевих бюджетів використано для покращення 

ефективності наповнення місцевих бюджетів (довідка №02-19/3138 від 

26.12.2018 р.);  

Підберізцівської об’єднаної територіальної громади – участь у розробці 

Стратегії соціально-економічного розвитку (довідка №245-18 від 

26.10.2018 р.);  

Великолюбінської об’єднаної територіальної громади - пропозиції 

щодо зміни до моніторингу бюджету громади (довідка №27 від 16.11.2018 

р.); 

Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних 

досліджень у місті Львові – практичні рекомендації щодо підвищення 

фінансової спроможності територіальних громад та розвитку співробітництва 

між ними використано при підготовці аналітичних матеріалів до 

Адміністрації Президента України (довідка №1/52 від 06.11.2018 р.). 

Львівського національного університету імені Івана Франка – науково-

методичні положення дисертації використовуються у навчальному процесі 

при викладанні дисциплін “Бюджетна система”, “Бюджетний менеджмент”, 

“Державний фінансовий контроль”, “Податкова система”, “Фінансовий 

менеджмент” (довідка №5351-Н від 27.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, положення та 

розробки, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових 
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праць, опублікованих у співавторстві, у дослідженні використано лише ті 

положення, ідеї та висновки, що є результатом особистих напрацювань 

автора. Матеріали кандидатської дисертації в роботі на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук не використовувались.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні ідеї, положення та 

пропозиції, що містяться в дисертації, пройшли апробацію на 12 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та 

семінарах, серед яких: «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі 

та інвестиціях» (Львів-Польща-Болгарія, 2015 р.); «Трансформація 

фіскальноі� політики Украі�ни в умовах євроінтеграціі�» (Ірпінь, 2016 р.); 

«Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border 

Cooperation» (Warsaw, 2017); «Актуальні проблеми функціонування 

господарської системи України» (Львів, 2017 р.); «Sukces Organizacji - 

Przejawy I Uwarunkowania» (Гданськ-Сопот, 2018 р.); «Моделювання 

економіки: проблеми, тенденції, досвід» (Львів, 2018 р.); «Cross-border 

Heritage as a Basis of Polish-Belarusian-Ukrainian Cooperation» (Івано-

Франківськ, 2018 р.); «Актуальні проблеми функціонування господарської 

системи України» (Львів, 2018 р.); «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки» (Київ, 2019 р.); «Аналіз сучасних підходів до ефективного 

використання потенціалу економіки країни», (Дніпро, 2019 р.); «Сучасні 

методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у 

напрямку розвитку регіональної економіки», (Львів, 2019 р.); «Научный 

диспут: вопросы экономики и финансов» (Харьков – Вена – Лондон, 2019 р.); 

а також на щорічних звітних науково-практичних конференціях викладачів і 

аспірантів економічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка й наукових семінарах кафедри обліку і аудиту. 

Публікації. Основні наукові результати дисертаціи�ноі� роботи 

опубліковані у 48 наукових працях загальним обсягом 84,9 д.а., (34,19 д.а. 

належать особисто автору), з них: 1 одноосібна монографіія та 2 монографії у 

співавторстві; 33 статті у наукових періодичних виданнях, у тому числі: 27 - 
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у наукових фахових виданнях України (з них 11 - включених до міжнародних 

наукометричних баз), 6 – у виданнях інших держав; 13 - у працях 

апробаціи�ного характеру. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 434 сторінки. Основний текст дисертації викладено на 377 

сторінках. Робота містить анотацію, 36 таблиць, 101 рисунок, список 

використаних джерел складається з 363 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

1.1. Періодизація формування місцевих бюджетів в умовах 

розвитку місцевого самоврядування 

 
Період реформування та оновлення бюджетної системи України, який 

на даний час проходить в своєму розвитку Українська держава, вимагає 

дослідження та осмислення ролі державного та місцевих бюджетів в питанні 

поступу державності. А реформування системи місцевого самоврядування та 

фінансова децентралізація висувають питання розвитку місцевого 

самоврядування та місцевих бюджетів в процесі подальшого формування та 

зміцнення Української державності. Розглянемо цей процес в історичному 

ракурсі.  

Формування та розвиток системи бюджетних відносин сьогодні 

пов’язують з періодом зародження державності, проте, формування бюджету 

як обов’язкового елемента для ефективної побудови фінансово-

управлінських відносин в державі в напрямку забезпечення реалізації 

відповідних функцій відбулося значно пізніше. Це стало наслідком еволюції 

товарно-грошових відносин та формування механізмів управління, стягнення 

податків та провадження видаткової політики, а також захисту від 

зовнішнього втручання.  Відтак, формування бюджету стало передумовою 

функціонування держави як утворення з максимально централізованими 

управлінськими функціями та фінансовими ресурсами. 

Формування системи місцевого самоврядування розпочалося в XI-XV 

століттях, в часи дрібних князівств та інших територіально-громадських 

об’єднань. Історичні особливості розвитку, формування торговельних 

відносин з іншими територіальними утвореннями, поступ господарської 

діяльності спонукали до зростання ролі міських поселень як автономних 

адміністративно-територіальних одиниць з можливістю самоуправління та 



39 
 

 

реалізації на своїй території норм магдебурзького права. Термін 

«самоврядування» вперше було вжите під час Великої французької революції 

та передбачало констатування самостійності громади у відношенні до 

держави, а обґрунтованим та виділеним в окрему категорію в середині XIX 

століття німецьким юристом Р. Гнейстом з метою визначення управління на 

локальному рівні, при якому територіальні громади мали можливість та 

право самостійно вирішувати власні проблеми [273]. 

На теренах сучасної України місцеве самоврядування розвивалося з 

часів існування Київської Русі (IX-Xст.), Галицько-Волинського князівства 

(Х-ХІІ ст.), продовжуючись і за часів Козацької держави, в період метрополії 

Австро-Угорської та Російської імперій, УНР (в різних іпостасях 

(Центральна Рада, Директорія, Гетьманат)). Проте, в сучасному його 

розумінні, місцеве самоврядування на нашій території розвинулося у XIX – 

XX столітті. Схематично особливості розвитку місцевого самоврядування 

показано на рис. 1.1, з якого бачимо: в часи розвитку українських територій 

як колоній великих імперій розвиток місцевого самоврядування проходив під 

впливом управлінських традицій держави-метрополії та чітким контролем з 

центру. 

Формування місцевих бюджетів стало наслідком відповідного рівня 

розвитку місцевого самоврядування. А в Україні їх виникнення пов’язане з 

комплексним реформуванням системи державного управління в Російській 

імперії, зокрема, створенням земств у 1864 році, коли і розпочалося 

становлення місцевого самоврядування. 

На початку формування місцевих бюджетів після прийняття у 1864 році 

положення про земські заклади вперше відбулася спроба передання у 

відомство земств господарських справ, що означало становлення місцевого 

самоврядування та певну децентралізацію влади.  
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Рис. 1.1. Періоди розвитку місцевого самоврядування в Україні 

Джерело: складено на основі [273]. 

 

 Основою доходів місцевих бюджетів на той час було майнове 

оподаткування. При цьому, податки поділялися на окладні та неокладні. 

 
ІІ ЕТАП 

1917 – 1935 рр. 

І ЕТАП 
середина XIX – 

початок ХХ століття 

Формування місцевих бюджетів 

Виокремлення державних та місцевих фінансів 

Формування місцевих органів влади 

Розподіл повноважень та функцій між 
органами влади різних рівнів 

 

Централізація 

Формування бюджетного процесу 

Розвиток оподаткування на локальному рівні 

Розвиток міжбюджетних відносин 

 
ІІІ ЕТАП 

1936 - 1960 рр. 

Зменшення ролі місцевого самоврядування 
 

Зменшення місцевих податків та зборів 
 

Запровадження відсоткового перерахування 
коштів з державного бюджету на місця 

 

 
IV ЕТАП 

1961 - 1990 рр. 

Бюджетна та грошова реформа 
 

Запровадження нормативного методу 
формування бюджетів 

 
Госпрозрахунок 

 
V ЕТАП 

1991 - сьогодення 
Розбудова бюджетної системи 

незалежної Української держави 
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Окладними податками були саме податки на нерухоме майно (землю, ліси, 

житлові споруди, нежитлові споруди, які використовувалися в процесі 

господарської діяльності). Неокладними – прибутки з використання 

нерухомого майна земств, судове мито, відсоткові платежі з земських 

капіталів, збір за видачу документів при розгляді цивільних справ, мито за 

користування закладами та послугами установ, що є власністю місцевих 

органів влади, збір за користування місцевими дорогами і мостами, штрафи 

та пеня тощо. При цьому, що особливо важливо, земські платежі з моменту їх 

стягнення були власністю місцевих органів влади та не підлягали 

перерозподілу у державний бюджет. 

Щодо видаткової частини місцевих бюджетів в аналізований період, 

вони включали обов’язкові та необов’язкові видатки. Перші виконувалися 

для забезпечення виконання державних функцій та не підлягали 

коригуванню земствами (видатки на утримання земської пошти, кінних 

станцій, оплату відряджень земських чиновників, оплата квартир для поліції, 

утримання місць покарання, утримання доріг та конкретних стратегічно 

важливих споруд тощо). Другі – видатки місцевого значення, які могли 

коригуватися земськими установами (фінансування заходів охорони 

здоров’я, закладів освіти, протипожежної охорони та ветеринарної медицини, 

реалізація проектів розбудови телеграфу та телефонної мережі, заходи з 

розвитку сільського господарства, майнове страхування). 

Функціонування земської системи та місцевих бюджетів, сформованих 

відповідно до особливостей її розвитку, характеризувалося нерівномірністю 

розподілу фінансових ресурсів між центром та локальним рівнем, а також 

проблемою невідповідності фінансових ресурсів та повноважень місцевих 

органів влади. Вирішувати проблему невідповідності коштів та обов’язків 

земства намагалися за допомогою отримання кредитних ресурсів і від 

приватних структур, і від держави. Так, станом на січень 1902 та 1903 року, 

всі земства мали борги: губернські – перед державою, повітові – перед 

губернськими [59]. Враховуючи те, що земські бюджети формувалися 
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шляхом складання кошторису прибутків і, після цього, видатків, зрозумілим 

є недостатність коштів для розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Попри це, функціонування земств – це сприяння децентралізації, яке 

супроводжувалося пришвидшенням темпів економічного та соціального 

зростання, розвитком підприємництва та сільського господарства, а також 

поширенням освіти та покращенням надання медичних послуг в регіонах. 

Слід зазначити, що особливо такий ріст був помітним на віддалених від 

промислово розвинутих центрів територіях [100, 171]. 

У 1922 році було утворено Радянський Союз, який, як держава, 

формував свою бюджетну політику. Цей етап розвитку місцевих бюджетів на 

території сучасної України можна поділити на такі періоди [166]: 

- 1917-1930 рр. – зародження та формування правової системи, розвиток 

місцевих фінансів на основі Тимчасового положення про місцеві фінанси, а 

також використання системи надання субвенцій на місця, колективізація, 

прийняття конституцій; 

- 1930-1938 рр. – реформа оподаткування, індустріалізація, централізація 

фінансових ресурсів та управлінських функцій, запровадження 

функціонування бюджетної системи «згори до низу» та правове 

затвердження сільських бюджетів; 

- 1938-1945 рр. – формування єдиного державного бюджету, в складі 

якого визначено місцеві бюджети, Друга світова війна, наслідком чого стало 

скорочення кількості місцевих бюджетів; 

- 1945-1960 рр. – відбудова у післявоєнні часи, розширення повноважень 

місцевих бюджетів, введення в дію норм закону про бюджетні права СРСР; 

- 1960-1985 рр. – прийняття закону про бюджетні права УРСР, початок 

перебудови, реформа самооподаткування сільського населення, цінова 

реформа та підвищення заробітної плати, скасування деяких видів податків; 
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- 1985-1990 рр. – прийняття Європейської хартії про місцеве 

самоврядування, розпад Радянського Союзу та незалежність держави 

Україна.  

В 1922 році з утворенням Радянського Союзу органи земського та 

міського управління були ліквідовані, натомість, було сформовано ради, 

якими забезпечувалося надання коштів з державних фондів. При цьому, було 

збережено систему місцевих бюджетів, які набули законодавчого визначення 

в Конституції РРФСР 10 липня 1918 року. Відтак, бюджетна система 

включала загальнодержавний та бюджети місцевих рад. Відбувся також 

розподіл повноважень з відповідним фінансовим забезпеченням. Так, на 

місцевому рівні місцевими радами було запроваджено місцеві податки та 

збори, а в разі їх нестачі для реалізації відповідних повноважень з 

державного казначейства спрямовувалася на локальний рівень фінансова 

допомога.  

Першим серед правових актів, які визначали функціонування місцевих 

податків та зборів в РРФСР було Положення від 3 грудня 1918 року «Про 

грошові засоби і витрати місцевих Рад», яким і було передбачено існування 

та справляння місцевих податкових платежів, далі було прийнято Декрет 

ВЦВК і Раднаркому Росії, яким передбачалося встановлення місцевими 

радами 24 місцевих податків та зборів. А 17 березня 1919 року Декретом 

«Про грошові кошти і видатки місцевих Рад» податкові доходи було 

розмежовано між губернськими, повітовими, міськими та волосними радами. 

Крім того, даними Декретом було визначено два види доходів місцевих рад:  

- фінансові надходження з локальних джерел  місцеві податки та збори, 

доходи від діяльності господарських суб’єктів та податкові надходження, що 

мають характер одноразового платежу; 

- грошові кошти з центру до місцевих бюджетів, в тому числі і позикові 

ресурси, які направлялися на місця у випадку нестачі фінансових ресурсів. 

Станом на 1922 рік податки в Радянському Союзі поділялися на 

державні та комунальні. Державні включали в себе прямі та непрямі податки, 
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а також митні платежі, комунальні – податки з майна та нерухомості, збори 

та надбавки до державних податків. Доходи місцевих бюджетів загалом 

включали такі види надходжень [294]: 

- неподаткові надходження – доходи від діяльності виробничих, 

комунальних, сільськогосподарських та торговельних підприємницьких 

структур, доходи від розробок лісу, земельних ділянок та додаткова рента від 

них, доходи від використання та користування земельними ресурсами, 

надрами та лісами, переданими місцевим органам влади – 34,4% всіх доходів 

у СРСР та 40% в УРСР у 1923-1924 роках; 

- відрахування від державних податкових платежів та надбавок до них – 

відрахування від державного сільськогосподарського податку, промислового 

податку, мита на власність, отриману у спадок, від неподаткових доходів 

держави, від користування землями, угіддями, рибопромисловими угіддями 

та торф’яними болотами тощо; надбавка до податку з доходів, надбавки до 

державного промислового податку від вартості патенту – відповідно 13,4% та 

19,4% всіх доходів місцевих бюджетів УРСР; 

- місцеві податки та збори - податок з будівель, у тому числі житлових 

будинків, торгових приміщень та складів, податок з власності, збір з 

деревини, податок з садів та городів, податок з транспортних засобів, податок 

з худоби, збір з рахунків у готелях та ресторанах, збір з відпочиваючих у 

лікувально-курортних зонах, податок з публічних видовищ, податок з 

біржових угод та аукціонного продажу, збір за прописку в місцевості та інші 

податки, які встановлювалися місцевими органами влади – 6,5% в складі 

доходів місцевих бюджетів. 

У 1926 році до складу місцевих доходів було направлено частини 

надходжень від загальнодержавних податкових платежів: промислового 

податку – 61%, єдиного сільськогосподарського податку – 62%, податку з 

майна – 50%, лісового доходу – 40%, використання земельного майна 

загальнодержавного значення – 50% та повністю передане на місцевий рівень 
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судове мито по тих справах, які розглядалися в судах, які утримувалися з 

місцевих бюджетів. 

Таким чином, двадцяті роки двадцятого століття характеризувалися: 

- формуванням місцевих бюджетів, визначенням їх складу, розвитком 

бюджетного процесу;  

- розподілом функцій державних органів влади та органів місцевого 

самоврядування; 

- формуванням порядку оподаткування на локальному рівні; 

-  введенням в дію механізму субсидування; 

- запровадженням системи фінансового регулювання міжбюджетних 

відносин. 

В питанні дослідження особливостей структури та складу доходів 

місцевих бюджетів в 1930-1938 рр., слід виокремити такі аспекти даної 

системи:  

1) місцеві бюджети характеризуються такою структурою дохідної 

частини: податкові доходи (державні податки, що повністю чи частково 

передані на локальний рівень, місцеві збори та податки), неподаткові доходи 

(доходи від власності місцевих підприємств, відрахування від 

загальнодержавних неподаткових надходжень), доходи від господарювання 

виконкомів і місцевих рад та майна, що передане у їх володіння; 

2) окремі доходи місцевих бюджетів характеризуються цільовим 

характером свого подальшого використання (відрахування від внесків в 

ощадну кусу, засоби соціального страхування, колгоспів тощо); 

3) важливою складовою доходів місцевих бюджетів є добровільні 

платежі населення та відрахування, що здійснюється при державному 

кредитуванні та відкритті депозитних рахунків; 

4) надходження до місцевого бюджету неподаткових платежів 

передбачається визначенням самого способу користування майном 

(безпосереднього користування майном, здача в оренду чи господарський 

розрахунок); 



46 
 

 

5) задля збереження фінансової стійкості неподаткових надходжень 

законодавчо встановлено порядок вилучення майна. 

 В 1930-1931 роках увагу в питанні формування системи місцевих 

бюджетів було зосереджено на організаційне оформлення сільських 

бюджетів та закріплення за ними відповідних дохідних джерел. Слід 

зауважити, що місцевим бюджетам в той час належало 10% податку з 

нетоварних операцій підприємств суспільного сектору, інші 90% - 

передавалося до державного бюджету або бюджети союзних республік у 

різні роки. Проте, з 1935 року цей податковий платіж в обсязі 100% 

надходжень зараховувався до місцевих бюджетів. Це не єдиний випадок 

повної передачі на місцевий рівень дохідного джерела. Так, цього ж року до 

місцевих бюджетів було передано податок з радгоспів, який стягувався в 

обсязі 1% від валової продукції і до 1935 року розподілявся між державним 

бюджетом – 25%, і місцевими бюджетами – 75%. Зміни стосувалися і одного 

з ключових доходів місцевих бюджетів – сільськогосподарського податку. До 

1935 року  20% надходжень мали надходити до сільських бюджетів, 50% – до 

міського бюджету, 30% – до районного бюджету. З 1935 року – 75% 

надходили до місцевих бюджетів, 25% – до державного бюджету. Окрім того, 

було встановлено додатковий податок на одноосібні домогосподарства селян 

– 25% податку  надходило до місцевих бюджетів, з яких 10% - до крайових та 

обласних бюджетів, 15% - до бюджетів районів. Окрім того, до місцевого 

бюджету зараховувалися такі державні податки: прибутковий податок з 

акціонерних і кооперативних організацій локального значення, прибутковий 

податок з фізичних осіб, промисловий податок,  державне мито, риболовний 

збір, податок з дарувань, водний збір та інші податкові платежі. 

Період 1938-1945 рр. характеризується загостренням політико-

економічної ситуації у зв’язку з передвоєнною ситуацією та самою війною. 

Участь у воєнних діях прямо передбачала концентрацію усіх ресурсів в руках 

центральної влади. Таким чином, у 1938 році місцеві бюджети було 

включено до Єдиного державного бюджету СРСР. Відтак, було ліквідовано 
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їх самостійність та взято напрямок на повну централізацію бюджетної 

системи. Проте, саме в цей період, а саме в квітні 1942 року, було визначено 

відповідно до Указу «Про місцеві податки та збори», перелік місцевих 

надходжень, який зберігся без змін впродовж тривалого часу, а саме: податок 

з будівель; збір із власників транспортних засобів, земельна рента, разовий 

збір на колгоспних ринках. Відтак, саме з даного періоду можна говорити 

про певну стабільність податкових надходжень до місцевих бюджетів.  

Повоєнний період (1945-1960 рр.) характеризувався окремими 

аспектами розвитку бюджетної системи, які, сформувавшись в цей період, 

збереглися і надалі. Серед них: 

- основними бюджетоформуючими видами доходів на локальному рівні 

(область, місто) стали доходи від майна та діяльності підприємств місцевого 

значення, що було результатом концентрації в даних адміністративно-

територіальних утвореннях великої частини підприємств та комунального 

майна; 

- основна частка доходів місцевих бюджетів – закріплені податкові 

надходження, зокрема, місцеві податки та збори, що стало наслідком 

концентрації в відповідних утвореннях платників даних податків; 

- внаслідок розуміння обласних бюджетів та їх розвитку як транзитів 

фінансових ресурсів на шляху до місцевих бюджетів нижчого рівня 

відбулося диференціювання дотацій в доходах місцевих бюджетів; 

- через надходження регуляційних податків місцеві бюджети стали 

залежними від центру. 

Період 1960-1985 рр. характеризувався посиленням ролі місцевих 

бюджетів у розвитку бюджетної системи країни. Зокрема, відбулося 

поступове посилення значення місцевих рад в вирішенні господарських 

питань розвитку відповідної території, внаслідок чого зросла частка видатків 

на сферу народного господарства. Попри це, основною сферою, на які 

спрямовувалися бюджетні видатки, була соціальна. Реформування 
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економічної сфери також викликало свої зміни в бюджетно-податковій сфері. 

Зокрема [57]: 

- з 1968 року було розширено права сільських та селищних рад, а згодом 

– і міських та районних, в питанні розпорядження бюджетними коштами та 

визначення пільг при оподаткуванні місцевими податками та зборами; 

- з 1971 року через неспроможність вищих органів місцевого управління 

впливати та забезпечувати ефективний розвиток підприємств обласного та 

республіканського підпорядкування, на місцевий рівень було передано 

велику кількість підприємств промисловості, комунального господарства та 

побутового обслуговування, торгівлі тощо з одночасним спрямуванням до 

місцевих бюджетів частини прибутку таких підприємств; 

- з 1980 року було розширено права крайових, обласних та рад 

автономних округів щодо ціноутворення та бюджетної політики шляхом 

формування фондів непередбачених ресурсів та ведення пільгової політики; 

- з 1981 року запровадження плати за воду і спрямування половини 

надходження даного податку до місцевих бюджетів; 

- з 1983 року на місцевий рівень було передано видаткові повноваження 

в окремих сферах (житлове будівництво, будівництво об’єктів комунального 

майна, дитячих дошкільних закладів та їх утримання, клубів,  доріг місцевого 

значення, утримання соціально-культурних закладів тощо). 

Склад та структуру доходів місцевих бюджетів в період з 1960 до 1974 

років показано на рис. 1.2 та подано у додатку А, з якого, передусім, видно: 

частка місцевих податків та зборів в складі доходів місцевих бюджетів УРСР 

характеризувалася тенденцією до зменшення – з 4,83% у 1960 році до 3,07% 

у 1974 році. Натомість, стандартно високою була частка податку з обороту 

(на рівні 30%) та платежів державних підприємств і організацій. 

Незважаючи на зазначені зміни, з 1970 року спостерігалося 

уповільнення соціально-економічного поступу та погіршення 

макроекономічних показників розвитку країни. А це посприяло пошуку 
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нових джерел наповнення бюджетів та альтернативних способів управління 

економікою держави. 

З 1986 року розпочався наступний етап в радянському періоді розвитку 

місцевих бюджетів і, що особливо важливо, новий етап розвитку держави, 

який характеризувався прискоренням розвитку економіки та новими 

повноваженнями рад. Цей період в історії розвитку СРСР запам’ятався 

зародженням демократичних засад розвитку держави, ширшими правами та 

повноваженнями місцевих органів самоврядування,  формування нового типу 

взаємовідносин між підприємствами та органами влади. 

Рис. 1.2. Склад та структура доходів місцевих бюджетів УРСР за 1960р. 

та 1965-1974 рр., % 

Джерело: побудовано на основі [294]. 

 

Основними кроками в напрямі реформування місцевого самоврядування 

в аналізованому періоді були: 

- розширення доходних джерел місцевих бюджетів за рахунок 

загальнодержавних податків, що, знову ж таки, характеризувалося 
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неспроможністю забезпечити ріст власних доходів місцевих бюджетів та 

економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць; 

- запровадження нового податкового платежу – подохідного податку з 

осіб, який стягувався з доходів громадян внаслідок їх індивідуальної 

трудової діяльності; 

- стимулювання підприємницьких структур до формування місцевих 

доходів та підвищення ефективності виробничої діяльності відповідно до 

нормативно-правових актів щодо перебудови господарського механізму і 

підвищення ролі Мінфіну і Закону СРСР «Про державне підприємство 

(об’єднання)». Відповідно до зазначеної мети велися спроби встановлення 

залежності між чисельністю працівників підприємств та доходами місцевих 

бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Слід зауважити, що в аналізованому періоді зросла роль податку з 

обороту та платежів державних підприємств і організацій з прибутку в 

питанні наповнення місцевих бюджетів. Окрім того, збалансування місцевих 

доходів забезпечувалося за рахунок міжбюджетних трансфертів та 

відсоткових відрахувань від державних податків. 

Наприкінці 80-х рр. було взято курс на поступову відмову від 

використання командно-адміністративних методів управління та 

забезпечення економічного розвитку. Республіками, які входили до складу 

СРСР було взято курс на самофінансування та самоуправління, внаслідок 

чого було обрано такі особливості  розвитку місцевих бюджетів: 

- планування видаткової частини бюджетів передбачалося лише на 

основі доходів відповідного місцевого бюджету, зібраних на відповідній 

території; 

-  запровадження нормативів при визначенні видатків місцевих 

бюджетів, які визначалися на тривалий час. 

Великий крок уперед було зроблено з прийняттям таких законодавчих 

актів: Закону СРСР «Про загальні засади місцевого самоврядування і 

місцевого господарства в СРСР» від 9 квітня 1990 р., Закону «Про бюджетну 
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систему Української РСР» від 5 грудня 1990 р., Закону «Про місцеві Ради 

народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 7 

грудня 1990 р. Саме з прийняттям останнього серед перелічених актів в 

Україні почалася доба відновлення інституту місцевого самоврядування 

[139,192].  Передусім, було визначено поняття «базовий рівень місцевого 

самоврядування», до якого було віднесено сільську раду, селище міського 

типу та місто. Крім того, в законі йшла мова про фінансово-економічну базу 

місцевого самоврядування, до якої віднесено: природні ресурси, якими 

розпоряджається Рада народних депутатів базового рівня, комунальна 

власність, місцеве господарство та фінансові ресурси – місцеві бюджети, 

валютні фонди рад, ресурси громадського самоврядування, позабюджетні 

кошти. 

Законом СРСР від 7 грудня 1990 року було визначено основні аспекти 

функціонування системи місцевих бюджетів, а саме: 

- затверджено самостійність місцевих рад в питанні розробки, 

затвердження та прийняття місцевих бюджетів; 

- визначено неможливість включення місцевих бюджетів одних 

адміністративно-територіальних одиниць до бюджетів інших 

адміністративно-територіальних утворень; 

- визначено джерела доходів місцевих бюджетів та напрями їх 

витрачання; 

- окреслено засади бюджетного регулювання. 

Таким чином, посилення ролі місцевих бюджетів в соціально-

економічному розвитку держави забезпечило в подальшому зростання частки 

доходів місцевих бюджетів та видатків, які здійснювалися з локального 

рівня. Так, станом на 1991 рік доходи місцевих бюджетів України становили 

46% доходів зведеного бюджету України, видатки – 31,4% видатків 

зведеного бюджету України [165]. 

Характеризуючи існування системи місцевого самоврядування та 

місцевих бюджетів  на території України в радянський період загалом, варто 
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виділити такі основні тенденції та риси тодішньої системи управління й 

фінансового забезпечення на локальному рівні: 

1. Розвиток місцевого самоврядування в СРСР характеризувався 

«вмонтованістю» органів влади на місцях в саму систему органів державної 

влади та їх діяльність відповідно до принципу «демократичного 

централізму», що означав формальну самостійність органів самоврядування 

при фактично централізації державної влади [137]. Наслідком даного аспекту 

розвитку органів самоврядування та їх фінансової спроможності була 

пріоритетність «загальнодержавних» інтересів в діяльності органів влади на 

локальному рівні з ігноруванням інтересів адміністративно-територіальних 

утворень. 

2. Розвиток системи місцевих бюджетів характеризувався повною 

залежністю від бюджетної політики держави та адміністративно-командного 

типу економіки. Наслідком цього стала повна залежність формування 

місцевих бюджетів від надання фінансових ресурсів з центру. Це яскраво 

прослідковувалося в змінах джерел доходів місцевих бюджетів та видаткових 

повноважень зі зміною напряму соціально-економічної політики та 

міжнародної ситуації. Забезпечення розвитку джерел власних доходів 

місцевих бюджетів не було пріоритетним напрямом становлення та 

подальшого реформування системи місцевих бюджетів. 

З 1991 року розпочинається новий період в історії розвитку місцевих 

бюджетів на території сучасної України. Разом з прийняттям незалежності в 

Україні розпочинається становлення власної бюджетно-податкової системи 

та місцевого самоврядування. Хронологічно цей період, хоча він триває і 

досі, можна поділити на три етапи: 

- 1991-2000рр. – становлення Української держави як незалежного 

державного утворення, формування власної бюджетної системи, а також 

системи державного управління та місцевого самоврядування; 

характеризується формуванням державних інститутів та економічних систем, 
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а також системи адміністративно-територіального устрою на основі 

принципів та досвіду радянського періоду; 

- 2001-2014 рр. – спроба реформування системи місцевого 

самоврядування та місцевих бюджетів, прийняття Бюджетного кодексу 

України та інших важливих законодавчих актів; 

- 2014 р. – триває надалі – проведення реформи місцевого 

самоврядування та децентралізація, реформування адміністративно-

територіального устрою України, обрання проєвропейського вектора 

розвитку держави. 

Період 1991-2000 рр. розпочався з того, що міжбюджетні відносини в 

незалежній Україні регулювалися відповідно до Закону УРСР «Про 

бюджетну систему Української РСР» від 5 грудня 1990 року, який, через 

прийняття в умовах адміністративно-командної економіки та повної 

централізації влади, визначав ці «риси» і для бюджетної системи незалежної 

України. Відповідно до даного Закону, до місцевих бюджетів було віднесено 

обласні, районні, міські, селищні та сільські бюджети. 

Закон УРСР «Про бюджетну систему Української РСР» [204] було 

редаговано та оновлено відповідно до потреб та умов розвитку незалежної 

України у 1995 році. Внесені зміни, передовсім, засвідчували утворення 

незалежної держави, формування інституту місцевого самоврядування, 

бюджетно-податкової та фінансової систем. Згідно даного законодавчого 

акту бюджетна система України характеризувалася такою структурою – рис. 

1.3. 

Бюджетна система України на той час включала три ланки: державний 

бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети. Ще 

однією особливістю бюджетної системи було включення бюджетів нижчого 

рівня до місцевих бюджетів вищого рівня. Будучи спадком розвитку 

бюджетної системи часів радянського періоду, така залежність місцевих 

бюджетів від інших бюджетів виключала можливість самостійного та 

повноцінного функціонування органів місцевого самоврядування. Окрім 
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того, сільські та селищні бюджети формувалися відповідно до рішень 

районної чи міської ради відповідно до наявності фінансової бази для їх 

функціонування; районними і міськими радами  також визначалися доходи 

таких бюджетів.   

  

 

Рис. 1.3. Структура бюджетної системи України відповідно до Закону 

України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про 

бюджетну систему Української РСР» від 29.06.1995 р. 

Джерело:складено на основі [205]. 
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В даному періоді в Україні були прийняті особливо важливі законодавчі 

акти, які визначили хід розвитку системи місцевого самоврядування та 

місцевих бюджетів, зокрема: 

1. Декрет Кабінету міністрів України «Про місцеві податки та збори» від 

20 травня 1993 року, яким було виділено 17 місцевих податків та зборів. 

2. Конституція України, ухвалена 28 червня 1996 року. 

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 

1997 року [218]. 

Конституцією України та Законом України «Про місцеве 

самоврядування»  було відкрито нову сторінку в питанні трактування та 

визначення поняття «місцеві бюджети».  Так, відповідно до статті 1 Закону 

України «Про місце самоврядування», бюджет місцевого самоврядування – 

це план утворення та використання фінансових ресурсів, необхідних для 

забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Окрім 

того, даними актами було змінено принцип побудови бюджетної системи – в 

обласних та районних бюджетах акумулювалися кошти, направлені з 

державного бюджету для розподілу між територіальними громадами для 

забезпечення виконання спільних проектів та з місцевих бюджетів – для 

проектів соціально-економічного розвитку. Таким чином, ці бюджети 

позбавлялися власної бази доходів. 

Окремо слід звернути увагу на те, що в 1995 році Україна стала членом 

Ради Європи, а у 1996 році нашою державою підписано Європейську Хартію 

про місцеве самоврядування [102], відповідно до чого вона зобов’язала себе 

формувати систему місцевих фінансів у відповідності до норм міжнародного 

права.  

Другий етап розвитку системи місцевих бюджетів в незалежній 

Українській державі розпочався з прийняттям Бюджетного кодексу України 

21 червня 2001 року. Цей документ  забезпечив систематизацію усіх аспектів 

розвитку та функціонування бюджетної системи та місцевих бюджетів, 

зокрема. Саме аналізуючи Бюджетний кодекс України, визначається основна 
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мета функціонування місцевих бюджетів як інструменту забезпечення 

соціально-економічного поступу адміністративно-територіальних одиниць та 

країни загалом. Крім того, основним шляхом забезпечення даної мети 

визначено реформування системи місцевих фінансів та міжбюджетних 

відносин в напрямі забезпечення самостійності місцевих бюджетів та їх 

фінансової спроможності. 

Формування передумов досягнення фінансової незалежності та 

стабільності місцевих бюджетів, а, відповідно, органів місцевого 

самоврядування, забезпечено прийняття деяких законодавчих та нормативно-

правових актів, а саме: Указу Президента України «Про затвердження 

Концепції державної регіональної політики» від 25 травня 2001 року [217], 

Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 2005 

року [224], Постанови КМУ «Про затвердження державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21 липня 2006 року [212]. 

Аналізуючи дані документи, можна виділити основні орієнтири розвитку 

місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування: 

- формування ефективної системи бюджетного планування та 

удосконалення системи фінансового вирівнювання; 

- забезпечення розмежування повноважень на рівні органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади на місцях для їх ефективної 

роботи; 

- стимулювання органів місцевого самоврядування до пошуку 

додаткових джерел наповнення місцевих бюджетів та забезпечення 

фінансової самостійності адміністративно-територіальних одиниць; 

- закріплення за місцевими бюджетами частки загальнодержавних 

податків та зборів і підняття ваги місцевих податків та зборів в доходах 

місцевих бюджетів; 

- забезпечення доступу органів місцевого самоврядування до кредитних 

ресурсів на ринку фінансових запозичень. 
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Цей період характеризувався низкою спроб реформування системи 

місцевого самоврядування, які, проте, не були успішно реалізовані. Зокрема, 

23 травня 2007 року було прийнято Концепцію реформування місцевих 

бюджетів [226], метою формування якої було забезпечення зміцнення 

місцевих бюджетів та зростання їх ролі в питанні забезпечення фінансової 

достатності адміністративно-територіальних одиниць локального рівня. Дана 

Концепція була спрямована на реформування місцевих бюджетів до 2011 

року, проте, не була реалізована у зв’язку з тим, що, окресливши основні 

напрями реформування, не передбачала конкретних заходів з реалізації 

запланованого [127]. 

Ще однією важливою подією стало прийняття нової редакції 

Бюджетного кодексу України 8 липня 2010 року [45] та 2 грудня 2010 року 

Податкового кодексу України [197]. Ці законодавчі акти було прийнято в 

рамках Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [109]. 

Проте, і ця програма реалізованою не була, хоча передбачала такі кроки: 

- забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів; 

- забезпечення автономії видаткових повноважень органів місцевої влади 

та підвищення ефективності витрачання бюджетних ресурсів; 

- оптимізація розподілу повноважень та функцій органів центральної 

влади та органів місцевого самоврядування; 

- стимулювання надходжень інвестиційних ресурсів до місцевих 

бюджетів. 

Окремо слід звернути увагу на питання внесення змін до Бюджетного 

кодексу України у 2010 році. Так, було розширено перелік основних джерел 

формування доходів бюджету розвитку, встановлено порядок застосування 

програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів та закріплено 

доходи місцевих бюджетів тощо.  

Останнім етапом розвитку місцевих бюджетів, який триває і досі, є 

період з 2014 року, коли, внаслідок подій Революції Гідності та підписання 
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Договору про асоціацію з Європейським Союзом [284], було взято курс на 

реформування системи державного управління. При цьому, основними 

напрямами реформування в сфері місцевого самоврядування були реалізація 

реформи децентралізації, адміністративно-територіальної реформи та 

податкової реформи. Зважаючи на те, що першими результатами 

реформування стало формування спроможних територіальних громад, можна 

говорити про позитивні тенденції реформування – реформа поступово 

реалізується. 

Як висновок, можна зауважити наступне: в процесі розвитку 

державності на території сучасної України система місцевого 

самоврядування та місцевих бюджетів формувалася відповідно до умов 

розвитку та традицій державотворення тих держав, в складі яких українські 

землі були на той час. Зі становленням незалежної Української держави 

розвиток місцевого самоврядування та місцевих бюджетів продовжувався 

відповідно до набутого досвіду розвитку управління на локальному рівні з 

часів Радянського Союзу, який розвивався в умовах адміністративно-

командної економіки. Проте, події 2014 року та підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС посприяли формуванню нового напряму розвитку 

державності, системи державного управління та місцевого самоврядування, 

який сьогодні поступово реалізується шляхом реформування усіх сфер 

державного управління. 

 

1.2. Концептуалізація місцевих бюджетів в економічній системі 

держави 

 

Зважаючи на те, що Українська держава сьогодні перебуває на етапі 

перетворень соціально-економічної системи та управлінського механізму, 

основним аспектом яких виступає євроінтеграційний напрям та підтримка, 

прийняття і наближення до стандартів економічного та соціального розвитку 

єврозони, переформатування бюджетної політики та посилення ролі місцевих 
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бюджетів вимагає нового погляду на роль та місце місцевих бюджетів в 

складі фінансової системи держави. Відтак, з’являється потреба дослідження 

даної категорії  та розвитку розуміння його сутності серед економістів. 

Розглядаючи поняття «бюджет» й аналізуючи його зі сторони 

історичного розвитку, слід зауважити: саме слово походить з нормандського 

«bouquet» - «торба», «кишеня», з якого утворилося англійське «budget» [65].  

Основоположником теорії публічних фінансів та місцевих фінансів як їх 

складової був англійський економіст-класик А. Сміт. Окрім того, 

першопрохідцями в розвитку теорії місцевих фінансів були К. Штейн, 

Л.Штейн, К. Рау, А. Вагнер та інші. Науковці періоду XVIII-ХІХ ст. 

займалися дослідженням розвитку територіальних утворень, формування 

місцевого самоврядування та вивченням доходів та видатків місцевих спілок. 

При цьому, досліджуючи фінанси як сукупність сфер та ланок грошових та 

кредитних відносин, науковці виокремили місцеві фінанси як самостійний 

об’єкт дослідження і звертали увагу на їх вазі як засобу фінансового 

забезпечення розвитку місцевих громад. 

Термін «самоврядний бюджет» та його поява пов’язана з виникненням 

поняття «самоврядування» у XVIII ст. у Великобританії. Дане поняття 

визначалося такими ознаками: 

- «коли під самоврядною організацією розуміється держава, бюджет 

самоврядування покликаний виконувати загальнодержавні завдання, 

делеговані на місцеві рівні (збори податків тощо); 

- коли мається на увазі власне самоврядування у містах Англії без 

втручання парламенту, і де бюджет покликаний виконувати завдання 

місцевого рівня – утримання доріг, лікарень, місцевих церков» [274]. 

Як влучно зауважує М. Корягін [133, 134], особливо важливий внесок в 

розвиток теорії місцевого самоврядування зробили економісти ХІХ ст.. 

німець Р.Гнейст та француз Р. Штурм. Р. Гнейст питання вивчення місцевих 

фінансів переніс з площини організаційно-правової в економічну. Він уперше 

звернув увагу на питання складу доходів місцевих бюджетів, до яких 
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відносяться власні та закріплені надходження. Проте, будучи прихильником 

державної теорії місцевого самоврядування, німецький економіст 

стверджував про необхідність фінансування за рахунок загальнодержавних і 

місцевих податкових надходжень  виключно поточних витрат. Капітальні 

видатки та фінансування розвитку інфраструктури в цей перелік не 

включалися, що сьогодні характеризується як негативна сторона досліджень 

економіста.  

Французький економіст Р. Штурм визначив поняття «бюджет 

самоврядної громади» як «акт, що передбачає і дозволяє щорічні доходи і 

витрати чи інші повинності, які підпорядковуються законами тим самим 

правилам» [316]. 

Проте, аналізуючи роботи економістів ХІХ ст., які вели дослідження в 

напрямку вивчення місцевих фінансів та місцевих бюджетів, можна 

зауважити, що самі місцеві бюджети так і не стали об’єктом вивчення, 

залишаючись лише допоміжним аспектом аналізу. Прикладом і, водночас, 

свідченням такої ситуації є визначення поняття «місцевий бюджет», 

наведений в одному з тогочасних словників, відповідно до якого місцевий 

бюджет – це загальний фінансовий закон місцевої общини,  на якому 

побудовано розпис доходів та видатків общини, а також забезпечення 

доходів та видатків держави загалом [308]. 

Загалом, якщо аналізувати трактування категорії «місцевий бюджет» і 

зміну його дослідження та поглядів на цей процес в часових рамках, можна 

зауважити цілком логічний напрямок в дослідженні місцевих бюджетів 

відповідно до історичного розвитку державності та місцевого 

самоврядування. Його визначення та розуміння як фінансово-економічної 

категорії проходило певні етапи, повністю взаємопов’язані з розумінням та 

трактуванням місцевих фінансів (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Періодизація визначення та трактування понять «місцеві фінанси» та 

«місцеві бюджети» 

 
Період 

 
Трактування понять 

 
1 2 
 
 

2 пол. ХІХ ст. – 
поч. ХХ ст. 

Місцеві фінанси визначаються як фінансове 
господарство адміністративно-територіальних утворень, 
що включає матеріальні засоби, якими розпоряджається 
місцева влада. Місцевий бюджет визначається як 
офіційний документ, що є звітом про доходи та видатки 
органів місцевого самоврядування. 

 
 
 

20-ті рр. ХХ ст. 

Місцеві фінанси включають доходи та видатки, 
матеріальні засоби органів місцевого самоврядування та 
умови, необхідні для надання відповідних соціальних 
благ населенню самоврядної одиниці. Місцеві бюджети 
розглядаються як комплекс завдань, що стоять перед 
місцевою владою та кошти громади, якими вона володіє 
для виконання цих завдань. 

 
 

30-40-ві рр. ХХ 
ст. 

Ототожнення місцевих фінансів та місцевих бюджетів. 
Місцеві бюджети співставляються з державним 
бюджетом, але у вузькому значенні. Завданням місцевих 
бюджетів визначено збирання загальнодержавних 
податків та зборів на відповідній території. 

 
50-ті рр. ХХ ст. 

Місцеві фінанси включають місцеві бюджети та фінанси 
місцевих суб’єктів господарювання. 

 
 
 

60-80-ті рр. ХХ ст. 

Місцеві фінанси – це система економічних відносин, в 
якій формуються фонди грошових коштів, 
використовуваних для забезпечення виконання 
відповідних функцій. Місцеві бюджети визначені як 
складова частина державних фінансів, їх основною 
функцією визначено забезпечення соціального 
добробуту. 

 
 
 

90-ті рр. ХХ ст. - 
сьогодення 

Місцеві фінанси – це система економічних відносин, яка 
передбачає формування, розподіл та використання 
фінансових ресурсів, що потрібні органам місцевого 
самоврядування для виконання покладених на них 
функцій. Місцеві бюджети займають одне ключових 
місць в економічній системі держави, їх роль визначено 
типом економічної системи і вектором суспільного 
розвитку. 

Джерело: складено на основі [134, 165].  



62 
 

 

В Російській імперії, в складі якої була частина українських земель, 

вивчення місцевих фінансів та місцевих бюджетів розпочалося дещо пізніше 

– після згадуваної уже земської реформи 1864 року. Авторами перших 

досліджень в цьому напрямі були: М. Курчинський, А. Марков, В. Лєбєдєв, І. 

Озеров, М. Смірнов, І. Янжул, М. Цитович та інші. Так, серед інших, М. 

Смірнов розглядав категорію «місцеві бюджети» як сукупність завдань, що 

доручена органам місцевої влади, а також сукупність ресурсів, що є в 

розпорядженні даних органів для виконання ними поставлених завдань. 

Натомість, І. Озеров відзначав соціальне призначення місцевих бюджетів, 

вказуючи на те, що фінансування потреб на локальному рівні забезпечується 

за рахунок дохідних джерел [39]. 

Представниками радянської фінансової науки поняття місцевих 

бюджетів трактувалося таким чином: 

- з позиції його комплексності – «як сукупність бюджетів 

адміністративно-територіальних одиниць держави, що знаходиться у віданні 

місцевих органів влади та управління» [39]; 

- з позиції розгляду місцевих бюджетів капіталістичних країн – як 

річних кошторисів доходів та видатків місцевих органів самоврядування; 

- з позиції розгляду місцевих бюджетів соціалістичних країн – як 

річні фінансові плани формування та використання фондів грошових коштів, 

які необхідні місцевим органам влади для виконання покладених на них 

функцій. 

Слід зауважити, що трактування поняття «місцеві бюджети» 

радянськими вченими відбувалося відповідно до вимог соціально-

економічної та політичної системи того часу. 

Щодо дослідження категорії «місцеві бюджети» вітчизняними 

економістами, слід звернути увагу на постійну актуальність даних 

досліджень та увагу вчених до даного напряму вивчення бюджетної системи. 

Тому слід більш детально зупинитися на основних аспектах розвитку теорії 
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місцевих фінансів та місцевих бюджетів як їх ключової складової в процесі 

розвитку Української державності. 

Передусім, слід звернути увагу на складність та багоаспектність поняття 

«бюджет». Як зауважує професор С. Михайленко, дане поняття одночасно 

можна розглядати з різних позицій (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Комплексний підхід до визначення поняття «бюджет», 

запропонований С. Михайленко 

Джерело: [163].   

 

Зважаючи на комплексність та багатоаспектність поняття «бюджет», 

слід зауважити, що дана багатовекторність притаманна і категорії «місцеві 

бюджети». Відтак, економісти розглядають її сутність з різних сторін, і 

єдиного підходу до його трактування на даний час немає.  

Трактування науковцями даного поняття подано у табл. 1.2. Як бачимо з 

табл. 1.2, розгляд питання трактування та визначення поняття «місцеві 

бюджети» науковцями відбувається відповідно до обраного вектора 

дослідження. Так, один з засновників науки про фінанси місцевого 
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самоврядування, В. Кравченко звертає увагу на необхідність виділення таких 

аспектів трактування місцевих бюджетів: як правовий акт, тобто юридичний 

документ, як кошторис доходів та видатків відповідного органу місцевого 

самоврядування, тобто фінансовий план, як економічну категорію. 

 

Таблиця 1.2 

Погляди українських вчених на сутність поняття «місцеві фінанси» 

Автор, рік Трактування категорії 
 

1 2 
І. Ходорович [174] 
1977 

Це сукупність економічних відносин, що 
забезпечують у плановому порядку фінансову базу 
місцевих рад щодо розвитку й утримання головним 
чином галузей господарства, які безпосередньо 
спеціалізуються на підвищенні добробуту населення. 
 

В. Кравченко [136] 
1999 

По-перше, це правовий акт, згідно з яким виконавчі 
органи влади отримують легітимне право на 
розпорядження певними фондами грошових ресурсів; 
по-друге, це план (кошторис) доходів і видатків 
відповідного місцевого органу влади чи 
самоврядування; по-третє, це економічна категорія, 
оскільки бюджет є закономірним атрибутом будь-якої 
самостійної територіальної одиниці, наділеної 
відповідним правовим статусом. 
 

В. Опарін [176] 
1999 

Це частина основного річного фінансового плану 
країни – державного бюджету, крім того, місцеві 
бюджети утворюють централізований фонд грошових 
коштів місцевих Рад, котрим вони розпоряджаються з 
метою  здійснення заходів, які щорічно 
передбачаються планом економічного і соціального 
розвитку. 

О. Кириленко [122] 
2000 

Місцеві бюджети є фінансовим планом розвитку 
певної території, в якому відображаються 
найважливіші завдання місцевої влади та очікувані 
результати діяльності. 

М. Кульчицький 
[148] 
2001 

Це система формування, розподілу та використання 
фінансових ресурсів для забезпечення місцевими 
органами влади покладених на них функцій і завдань, 
як власних, так і делегованих. 
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продовження табл. 1.2
І. Сазонець, 
Т.Гринько, 
Г.Придатко [285] 
2006  

Місцеві бюджети – фонди фінансових ресурсів для 
реалізації завдань і функцій, які накладаються 
органами місцевого самоврядування. 
 

П. Бечко, 
О.Ролінський [286] 
2007 

Місцеві бюджети як економічна категорія 
відображають грошові відносини, що виникають між 
місцевими  органами самоврядування та суб’єктами 
розподілу створеної вартості в процесі формування 
територіальних грошових коштів, які 
використовуються для соціально-економічного 
розвитку регіонів та поліпшення добробуту 
населення. 
 

О. Матвеєва [161] 
2010 

Місцевий бюджет – це поліфункціональна система 
економічних відносин, які встановлюються між 
урядом і громадянами у сфері створення, 
використання та ефективного розподілу ВВП в 
грошовому еквіваленті з метою найбільш повного 
задоволення потреб місцевого населення. 
 

Н.Власюк, 
Т.Мединська, 
М.Мельник [165] 
2011 

Сукупність економічних (грошових) відносин, що 
виникають у зв’язку з утворенням і використанням 
фондів грошових засобів місцевих органів влади у 
процесі перерозподілу національного доходу з метою 
забезпечення розширеного відтворення та 
задоволення соціальних потреб суспільства. 
 

О. Ніколаєва, 
А.Маглаперідзе [174] 
2013 

Місцевий бюджет як невід’ємний елемент бюджетної 
системи країни окреслює економічні відносини між 
територіальною громадою, суб’єктами 
господарювання та фізичними особами, спрямовані на 
формування фонду грошових коштів та фінансування 
місцевих і громадських потреб, підвищення 
соціально-економічного розвитку територій та 
поліпшення добробуту територіальної громади. 

Джерело: складено автором.   

 

Кириленко О., характеризуючи місцеві бюджети зі сторони їх існування 

як фінансового плану, звертає увагу на значну роль та широту бюджетних 

відносин на локальному рівні. Так, в рамках формування місцевих бюджетів 

закладаються завдання забезпечення: 
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- регулювання на макроекономічному рівні та забезпечення 

рівномірного соціально-економічного розвитку відповідної території; 

- підтримка життєдіяльності населення території; 

- фінансування видатків у соціальній сфері; 

- формування фінансової бази бюджету на локальному рівні; 

- формування та забезпечення регіональної економічної політики; 

- забезпечення реалізації окремих напрямів загальнодержавних програм 

розвитку галузей економіки. 

Деякі економісти звертають увагу на функціонування місцевих 

бюджетів як бюджетів окремих адміністративно-територіальних одиниць, 

зокрема І. Ходорович, І. Сазонець, Т. Гринько, І. Придатко та інші. Окремі 

науковці  звертають увагу на те, що місцеві бюджети – це, передусім, 

складові елементи бюджетної системи держави, а вже потім є частиною 

місцевих бюджетів та відображають систему економічних відносин на 

локальному рівні. 

Родоначальник вітчизняної теорії фінансів О. Василик виокремлює два 

підходи до трактування даного поняття: категоріальний та організаційний. 

Категоріальний підхід сформовано на основі самої економічної сутності 

місцевих бюджетів, яка характеризує їх як систему фінансових відносин, що 

включають: 

- відносини між місцевим бюджетом та суб’єктами господарювання, які 

функціонують на території адміністративно-територіальної одиниці; 

- відносини між місцевим бюджетом і населенням адміністративно-

територіального утворення; 

- відносини між місцевими бюджетами різних рівнів з приводу 

перерозподілу фінансових ресурсів; 

- відносини між державним та місцевим бюджетом. 

Таким чином, при дослідженні категорії місцевих бюджетів важливим є 

визначення її матеріального змісту, форми та сутності.  Згідно досліджень 

науковців, місцевий бюджет характеризується притаманними йому 
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особливостями, зокрема, зосередженням в руках органів місцевого 

самоврядування частини фінансового ресурсу держави та його використання 

на загальнодержавні потреби і перерозподіл між адміністративно-

територіальними утвореннями та галузями економіки. При цьому, розподіл 

та перерозподіл валового внутрішнього продукту через міжбюджетні 

відносини охоплює як процес формування фінансових ресурсів в цілому у 

державі, так і міжрегіональний перерозподіл фінансово ресурсу, що є 

наслідком різного рівня централізації доходів у місцевих бюджетах різних 

рівнів. 

Розглядаючи та аналізуючи питання трактування поняття «місцевий 

бюджет», слід звернути увагу на досить часте співставлення його з поняттям 

«бюджет місцевого самоврядування». Проте, це два зовсім різні поняття. Так, 

місцевий бюджет своїм призначенням має задоволення суспільних потреб на 

локальному рівні та формування фінансово-матеріальної бази для 

обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. Ресурсами місцевого бюджету розпоряджається і місцева рада, і 

виконавчо-розпорядчі органи. Термін «бюджети місцевого самоврядування» 

можна розглядати з різних позицій, не лише як бюджету адміністративно-

територіального утворення, який представляє місцева рада. По-перше, 

місцеве самоврядування є правом територіальної громади для самостійного 

вирішення питань свого розвитку. Як зазначає О. Миронов [104], після 

формування певної частини території держави в адміністративно-

територіальну одиницю, вона автоматично набуває можливості мати органи 

місцевої влади та виступати суб’єктом права. Відтак, як зазначено в ст.. 2 

Бюджетного кодексу України, бюджети місцевого самоврядування – це 

бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі 

районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що 

створюються згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад. Натомість, відповідно до даного законодавчого акта, 

місцевими бюджетами визначено бюджет Автономної республіки Крим, 
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обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Відтак, 

бачимо, що категорія «місцеві бюджети» є ширшою і включає в себе 

бюджети місцевого самоврядування.  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, бюджет місцевого самоврядування 

ототожнюється з поняттям «місцевий бюджет» і визначається як план 

утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 

функцій та повноважень місцевого самоврядування. У Законі України «Про 

місцеві державні адміністратиції» [219] поняття «місцеві бюджети» не 

вживається. Відтак, бачимо, що в українському законодавстві не існує 

чіткого розмежування даних категорій.  Враховуючи зазначену інформацію, 

найкраще було б привести у відповідність з Бюджетним кодексом України 

вище вказані нормативно-правові акти для чіткого розмежування понять 

«місцеві бюджети» та «бюджети місцевого самоврядування», про що 

заявляють деякі економісти [27, 314]. 

Організаційний підхід трактування місцевих бюджетів побудовано на їх 

визначенні як організаційної форми мобілізації доходів та проведення 

видатків органами місцевого самоврядування, відповідно до чого місцеві 

бюджети можна визначати як балансові розрахунки доходів та видатків, що 

формуються на відповідній території [53, 130]. 

У випадку дослідження розвитку та функціонування інституту місцевого 

самоврядування, його слід розглядати і як специфічний інститут 

законодавства, «що припускає як сполучення законодавчих норм різних 

галузей законодавства (конституційного, адміністративного, фінансового, 

державного будівництва), так і сукупність правових норм, що регулюють 

досить своєрідні фінансово-правові відносини щодо руху грошових фондів 

територіальних громад» [173]. 

На рис. 1.5 подано комплексний підхід визначення місцевих бюджетів.  
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Рис. 1.5. Комплексний підхід визначення категорії «місцеві бюджети» 

Джерело: складено автором.   

Місцевий бюджет – це… 

ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 

Система економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання 
фондів фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці з метою виконання покладених на них функцій

ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 

Нормативний документ, що визначає склад та структуру, а також обсяг доходів і видатків у 
розрізі основних напрямів фінансування, затверджує видатки бюджету розвитку та регламентує 
міжбюджетні відносини на рівні відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

ФОНД ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

Грошовий фонд, який виступає фінансовим забезпеченням діяльності місцевих 
органів влади 

ПЛАН ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ  

Кошторис доходів та видатків адміністративно-територіальної одиниці, які заплановано до 
акумулювання та визначено для фінансування соціально-побутової інфраструктури  та заходів, 
які передбачені планами соціально-економічного розвитку адміністративно-територіального 
утворення 

БЮДЖЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ 

Частина бюджетних відносин, яка обумовлена визначеним адміністративно-
територіальним поділом та бюджетним устроєм країни, та передбачає 
забезпечення формування та використання фондів фінансових ресурсів для 
виконання відповідних функцій на конкретній території

ЧАСТИНА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ – СИСТЕМА ВІДНОСИН 

місцевим 
бюджетом та 
Державним 
бюджетом 

місцевим бюджетом 
та суб’єктами 

господарювання, що 
діють на території 
адміністративно-
терит. утворення 

Найчисельніша складова бюджетної системи, яка передбачає та визначає рамки взаємовідносин 
між: 

ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ 

Перерозподіл суспільного продукту між різними соціальними групами населення
та різними сферами діяльності задля забезпечення пропорційності розвитку 

місцевим 
бюджетом та 

бюджетами різних 
рівнів при 

бюджетному 
регулюванні 

місцевим 
бюджетом та 
населенням 

адміністративно-
територіального 

утворення 
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Аналіз трактування поняття «місцеві бюджети» різними вітчизняними 

науковцями дозволяє акцентувати на наявність різних векторів дослідження 

даної категорії; тому визначати місцеві бюджети слід з позиції їх 

багатоаспектності та системності.  

Таким чином, місцеві бюджети слід розглядати як багатоаспектне та 

комплексне поняття, трактування та дослідження якого можна проводити з 

різних сторін. Як зауважує Кириленко О., місцеві бюджети займають 

особливе місце не лише в бюджетній системі держави, а й одне з 

центральних місць в економічній та фінансовій системі держави, а також має 

вагому суспільну роль (рис. 1.6). 

Відтак, як видно з рис. 1.5 та 1.6, багатоплановість ролі місцевих 

бюджетів полягає в тому, що вони є:  

- чинником соціально-економічного розвитку та фінансової стабільності; 

- важливим інструментом фінансового вирівнювання та 

макроекономічного регулювання; 

- важелем перерозподілу суспільного продукту; 

- фінансовою базою реалізації функцій органів місцевого 

самоврядування;  

- планом формування і витрачання фінансових ресурсів території; 

- джерелом одержання фінансового ресурсу для забезпечення розвитку 

адміністративно-територіального утворення; 

- інструментом реалізації загальнонаціональних стратегій, державних та 

регіональних програм розвитку. 

Окремо слід звернути увагу також на питання основних ознак місцевих 

бюджетів. До них належать такі: 

- територіальна приналежність місцевого бюджету (критерієм віднесення 

певного бюджету до місцевих є не просто адміністративно-територіальна 

приналежність, а належність до територіальної громади як форми 

самостійної організації населення. Ця ознака відображає сферу дії місцевого 

бюджету); 
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Рис. 1.6. Суспільна роль місцевих бюджетів 

Джерело: складено за [121]. 

 

- соціальна спрямованість (близько третини коштів місцевих бюджетів 

використовуються на забезпечення соціальних потреб населення) 

- залежність формування та використання фінансового ресурсу 

місцевого бюджету від економічного потенціалу території; 

- залежність формування та функціонування місцевого бюджету від 

особливостей побудови міжбюджетних відносин; 

- законодавча та нормативно-правова визначеність особливостей 

складання та функціонування місцевих бюджетів; 

М І СЦЕВ І  БЮДЖЕТИ  

М І СЦ Е В І  Ф І Н АНСИ  ДЕ РЖА ВН І  Ф І Н АНСИ  

 Складова бюджетної системи 
 Інструмент реалізації загальнодержавних
програм 
 Джерело фінансування державних видатків 
 Інструмент фінансового вирівнювання 

 Фінансова база місцевого самоврядування 
 Фінансові плани територіальних формувань 
 Джерело утримання та розвитку місцевого
господарства 
 Джерело фінансування локальних послуг 

ІНСТРУМЕНТ 

Перерозподіл
у ВВП 

Державного 
регулювання 
на мікрорівні 

Регіональної 
політики 

Фінансової 
політики 

Економічної 
політики 

Розвиток 
демократії 

Соціально-
економічний 
розвиток 

Фінансову 
безпеку 

Фінансову 
стабільність 

Добробут 
населення 

ЗДІЙСНЮЮТЬ ВПЛИВ НА: 
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- визначення місцевих органів влади, населення та суб’єктів 

господарювання, які знаходяться або проживають на території 

адміністративно-територіального утворення, учасниками бюджетних 

відносин. 

Формування інституту місцевих бюджетів в Україні відбувається на 

основі принципів побудови бюджетної системи, серед яких, відповідно до 

Бюджетного кодексу, такі: 

- принцип єдності бюджетної системи України (даний принцип 

характеризується формуванням на основі єдиної для усіх елементів 

бюджетної системи нормативно-правової та законодавчої бази, єдиної 

фінансово-грошової системи, єдиних правил регулювання міжбюджетних 

відносин, єдиної бюджетної класифікації тощо); 

- принцип самостійності (як державний, так і місцеві бюджети є 

самостійними елементами бюджетної системи, жодні з місцевих бюджетів чи 

державний бюджет не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання 

інших); 

- принцип збалансованості (взаємозалежність формування дохідної 

частини бюджету та планування видаткової частини у відповідному 

бюджетному періоді); 

- принцип повноти (склад бюджету включає усі надходження та витрати, 

визначені відповідними нормативно-правовими актами); 

- принцип обґрунтованості (планування та формування доходів та 

видатків бюджетів здійснюється відповідно до рівня соціально-економічного 

розвитку та основних макроекономічних показників на основі розроблених 

та затверджених методик та правил); 

- принцип ефективності і результативності (формування інституту 

місцевих бюджетів має відповідати вимогам досягнення відповідних 

національних цілей, інноваційного розвитку економіки та зниження 

затратності витрачання фінансових ресурсів); 
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- принцип цільового використання бюджетних коштів (бюджетні кошти 

витрачаються виключно на цілі, які визначаються бюджетними 

призначеннями та асигнуваннями); 

- принцип субсидіарності (перерозподіл бюджетних ресурсів 

відбувається між бюджетами різних рівнів для забезпечення максимального 

наближення гарантованих коштів до безпосередніх споживачів); 

- принцип справедливості та неупередженості (розподіл бюджетних 

ресурсів між бюджетами різних рівнів відбувається на основі справедливості 

та зниження рівня соціальної диференціації); 

- принцип прозорості та публічності (процес формування та виконання 

бюджетів різних рівнів має відбуватися прозоро та з забезпеченням доступу 

громадськості до нього). 

Як зазначає М.О. Євдокімова [101], економічна суть місцевих бюджетів 

розкривається в їх призначенні (а саме: у формуванні фондів фінансових 

ресурсів, що виступають в ролі забезпечення функціонування органів 

місцевого самоврядування, в розподілі та використанні даних фондів між 

сферами економіки та для забезпечення соціальних стандартів, у контролі за 

фінансово-господарською діяльністю підприємницьких структур) через їх 

основні функції (рис. 1.7). 

До функцій місцевих бюджетів слід віднести: 

1. Перерозподільна – функція, яка полягає в розподілі та перерозподілі 

чистого доходу, який формується у суспільстві, між суб’єктами бюджетних 

відносин, якими є практично усі учасники суспільного виробництва, і через 

яку відбувається зосередження фінансових ресурсів у руках держави для 

задоволення нею потреб суспільства. Основною метою перерозподільних 

заходів в процесі формування та виконання місцевих бюджетів є 

забезпечення вирівнювання рівня надання соціальних послуг. Проте, 

реалізація таких заходів може мати своїм наслідком формування стимулів 

для міграції громадян з однієї місцевості до іншої, де рівень надання 

соціальних послуг та соціальної допомоги вищий. Способом уникнення 
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таких наслідків є встановлення загальнонаціональних параметрів видатків з 

бюджетів на перерозподільчі заходи. При цьому, на користь реалізації саме 

на локальному рівні розподільчої функції свідчить той факт, що саме на 

місцях  влада краще ознайомлена з потребами, майновим та фінансовим 

становищем мешканців; 

 

 

Рис. 1.7. Функції місцевих бюджетів 

Джерело: розроблено автором. 

 

2. Регулююча – функція, якою передбачено вплив  на обсяги 

споживання суспільства, рівень зайнятості, темпи інфляції тощо. Слід 

зауважити факт обмеженості можливостей використання інституту місцевих 

бюджетів для реалізації даної функції. Причиною цього є взаємозв’язки та 

взаємний вплив на розвиток адміністративно-територіального утворення 

зовнішніх чинників, зокрема, чинники руху товарів, капіталу, робочої сили, 

стимулювання економічного зростання в межах певного регіону, що 

ПЕРЕРОЗПОДІЛЬЧА 
через місцеві бюджети здійснюється формування, розподіл та використання фондів 
грошовихкоштів, які виступають фінансовою основою діяльності органів місцевого 
самоврядування 

РЕГУЛЮЮЧА 
місцеві бюджети виступають інструментом впливу місцевих органів управління на 
соціально-економічні процеси в регіонах та чинником господарських перетворень 

СОЦІАЛЬНА 
місцеві бюджети виступають інструментом забезпечення соціальних гарантій для 
населення  

СТИМУЛЮЮЧА 
місцеві бюджети, зокрема в умовах фінансової децентралізації, розглядаються з 
позиції забезпечення стимулювання економічної діяльності для соціально-
економічного розвитку територій

КОНТРОЛЬНА 
місцеві бюджети є інструментом здійснення контролю за фінансово-господарською 
діяльністю підвідомчих місцевим органам влади підприємств, організацій та 
установ 

ФУНКЦІЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
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забезпечує вплив і на результативність місцевого бюджету як стабілізатора 

соціально-економічної ситуації в межах конкретної адміністративно-

територіальної одиниці; 

3. Соціальна – функція, ціллю якої є формування матеріальної та 

фінансової бази місцевих бюджетів для реалізації органами місцевого 

самоврядування своїх функції, які спрямовані на забезпечення соціальних 

гарантій населення, визначених Конституцією України; 

4. Стимулююча – функція місцевих бюджетів, яка, зокрема в 

умовах фінансової децентралізації, полягає у функціонуванні місцевих 

бюджетів для забезпечення стимулювання економічної діяльності для 

соціально-економічного розвитку територій; 

5. Контрольна – функція, яка полягає в забезпеченні реалізації заходів 

фінансового контролю впродовж усього бюджетного процесу – від етапу 

планування та формування доходів місцевих бюджетів до моменту контролю 

за ефективністю витрачання бюджетних коштів та їх цільовим 

спрямуванням. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновки, що на 

сучасному етапі розвитку бюджетної системи місцеві бюджети  займають 

вагому роль. Виступаючи одним з ключових джерел задоволення суспільних 

потреб, вони сприяють розвитку економіки, підтримці та оновленню 

інфраструктури та забезпечення вирівнювання соціально-економічної 

диференціації. Відтак, варто виділити такі основні аспекти характеристики 

місцевих бюджетів як елементів бюджетної системи держави: 

- місцевим бюджетам належить провідне місце в фінансово-бюджетній 

системі держави, оскільки саме у бюджетних фондах наявна основна маса 

державних фінансових ресурсів та ресурсів муніципальних утворень. «Кожне 

публічно-правове утворення має бюджет, що посідає самостійне місце в 

бюджетній системі. Бюджет співвідноситься з фінансовою системою в його 

матеріальному розумінні як самостійний фонд грошових коштів» [173]; 
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- місцеві бюджети, виступаючи фондами грошових коштів, формуються 

у суспільно значущих цілях, забезпечуючи підтримку елементів фінансової 

системи; 

- місцеві бюджети виступають в ролі інституту законодавства, оскільки 

міжбюджетні взаємовідносини мають форму правових відносин; 

- місцеві бюджети характеризуються складною структурою, яка включає 

внутрішні фонди. 

Відтак, місцеві бюджети є ключовою складовою місцевих фінансів, в 

якій знаходять своє відображення організаційні, економіко-соціальні та 

політичні рішення органів місцевого самоврядування в напрямку вирішення 

локальних питань. 

 

1.3. Організаційно-економічні засади розвитку місцевих бюджетів 

розвинених країн в умовах зміни територіальної організації влади 

 

Дослідження формування та організації місцевих бюджетів в країнах 

Європи є важливим етапом створення ефективної системи місцевих 

бюджетів в Україні в умовах децентралізації. Враховуючи те, що досвід 

європейських держав у формуванні системи місцевих бюджетів побудовано 

на основі реформи адміністративно-територіального устрою та перерозподілу 

повноважень і передачі ресурсів на місцевий рівень, для України  він 

особливо важливий. Тому, особливості розвитку місцевого самоврядування 

та його фінансового забезпечення доцільно аналізувати з позиції консолідації 

двох напрямів дослідження: адміністративно-територіальної організації 

країн-членів ЄС як фундаменту ефективного функціонування місцевого 

самоврядування та особливостей формування та функціонування місцевих 

бюджетів в рамках реформування фінансової децентралізації. 

Застосування принципів децентралізації на практиці в країнах Європи 

ключовим наслідком мало формування процесів регіоналізації, які вплинули 

на зміну системи державного устрою в цих державах у ХХ ст. та становленні 
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місцевої і регіональної автономії. Західні економісти звертають увагу на те, 

що основними векторами європейської політики є децентралізація, 

регіоналізація та деконцентрація. При цьому, важливим є досвід  

європейських країн з приводу існування комплексу проблем в процесі 

децентралізації, які необхідно завчасно врахувати та усунути. «В цьому плані 

слід забезпечити послідовність у здійсненні цього процесу, зокрема, органи 

влади зобов’язані забезпечити спроможність участі народу в управлінні 

суспільно-політичними та суспільно-економічними процесами в 

державі» [112]. 

В рамках децентралізації, яка є основним вектором розвитку 

управлінсько-фінансових систем держав Європи в останні десятиліття, ці 

країни стикалися з необхідністю удосконалення адміністративно-

територіального устрою. Причиною такої потреби європейських держав, які 

планували автономізацію адміністративно-територіальних утворень базового 

рівня, була відсутність в них територіальної, матеріальної та демографічної 

бази для виконання відповідних повноважень та надання суспільних послуг 

належного рівня. Тому реформування місцевого самоврядування в цих 

країнах розпочиналося з укрупнення територіальних одиниць базового рівня 

та формування територіального устрою, який би відповідав історичним, 

географічним та вимогам економічного розвитку. Так, в період з 1950 р. в 

Європі з метою посилення базового рівня управління кількість органів 

місцевого самоврядування зменшилася практично на 40 тис. [75]. Зокрема, в 

таких країнах як Данія, Литва та Швеція кількість органів місцевого 

самоврядування зменшилася на 80%, у Великобританії – на 77%, в Німеччині 

– вдвічі. Загалом, внаслідок реформ 1965-1977 років малі адміністративно-

територіальні утворення були або об’єднані, або згруповані в відповідні 

асоціації під спільним управлінням (табл. 1.3). 

Причиною вибору одного з цих двох напрямів реформування були 

вихідні умови, що склалися в країнах напередодні реформи децентралізації. 

Згідно теоретичних висновків, збільшення розміру базової одиниці 
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адміністративно-територіального устрою держави – громади, забезпечує 

зростання її економічного потенціалу, але, при цьому, знижує рівень впливу 

громади на управління її територією та ресурсами. Основними цілями 

реформи адміністративно-територіального устрою та, зокрема, його базової 

ланки є, по-перше, збільшення економічного потенціалу громади, по-друге, 

укріплення демократії на місцях. 

Таблиця 1.3 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць базового рівня в 

окремих країнах Європи 

Держава 

Базові одиниці місцевого 
самоврядування 

Особливості організації 
назва 

кількіс
ть 

1 2 3 4 
Австрія Громади 2359 14 міст та м. Відень мають 

особливий статус 
Бельгія Муніципалітети 589 262 Валлонських 

муніципалітети, 19 
Брюссельських муніципалітети, 
308 Фламандських 
муніципалітети 

Болгарія Муніципалітети 
Кметства та округи 

260 
3850 

Передбачено поділ 
муніципалітетів на кметства та 
округи, створені радою 
муніципалітету 

Великобританія Округи та інші територіальні 
утворення: 
Англія 

- унітарні утворення 
- метропольні округи 
- округи 
- райони Лондона 

Шотландія 
- унітарні утворення 

Уельс 
- унітарні утворення 

Північна Ірландія 
- округи 

 
 
 
47 
36 
23 
33 
 
32 
 
22 
 
26 

 

Греція Муніципалітети 
Комуни 

900 
133 

 

Данія Муніципалітети 98  

Естонія Муніципалітети 227  

Іспанія Муніципалітети 8111  
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продовження табл. 1.3

Італія Комуни 8103  

Кіпр Муніципалітети 
Комуни 

33 
85 

 

Латвія Муніципалітети 
Міста-райони 

535 
7 

Органи публічної влади міст-
районів здійснюють 
повноваження як 
муніципалітету, так і району 

Литва Муніципалітети 60  

Люксембург Муніципалітети 118  

Мальта Місцеві ради 68  

Нідерланди Муніципалітети 496  

Німеччина Громади 14000  

Польща Гміни 2489  

Португалія Муніципалітети 
Метропольні округи 
Лісабон та Опорто 
Парафії 

308 
4252 

 

Словаччина Муніципалітети 2887  

Словенія Міські муніципалітети 
Сільські муніципалітети 

11 
181 

 

Туреччина Міські муніципалітети 
Метропольні муніципалітети 
Сільські муніципалітети 

3215 
16 
35128 

 

Угорщина Муніципалітети 3168 Включають: 3122 міст та сіл, 22 
урбанізованих графства, місто 
Будапешт та 23 його округи 

Фінляндія Муніципалітети 446  

Франція Муніципалітети 36763  

Чехія Муніципалітети 6254  

Швеція Комуни 288  

Джерело: складено за даними [76] 

 

Відтак, зважаючи на порядок пріоритетності цілей, кожною з держав 

було обрано напрям реформування. Цілі підвищення адміністративного 

потенціалу та ефективності територіального управління досягалися через 

об’єднання невеликих територіальних громад в крупні одиниці місцевого 

самоврядування, цілі збереження взаємозв’язку між владою та населенням 

досягалися через формування проміжних структур міжмуніципального 

співробітництва [112]. 
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В результаті, можна виділити дві схеми адміністративно-

територіального реформування, а саме: 

- північноєвропейську – передбачає формування крупних базових 

адміністративно-територіальних утворень базового рівня (Великобританія, 

Швеція); 

- південноєвропейську – передбачає об’єднання громад в невеликі 

формування базового рівня (Італія, Франція). 

Відповідно до концепції реформування, в країнах Європи було 

сформовано різні за розміром та повноваженнями базові ланки 

адміністративно-територіального устрою. Так, у Швеції в результаті 

укрупнення чисельність комун скоротилася у 10 разів. Сьогодні їх 

налічується 288, а середній розмір комуни становить 34 тис. мешканців. В 

Данії середня чисельність жителів базової адміністративно-територіальної 

одиниці становить 55 тис., у Великобританії – 120 тис. осіб, в Німеччині – 45 

тис. жителів. Натомість, в Італії нові комуни в 90-х рр. створювалися при 

мінімальній чисельності населення 10 тис. осіб. При цьому, законодавством 

було передбачено стимулювання комун з чисельністю жителів менше 5 тис. 

осіб до об’єднання або приєднання до більших адміністративних 

формувань [54].  

В результаті укрупнення новосформовані муніципалітети 

характеризувалися вищим рівнем фінансово-економічного та управлінського 

потенціалу. При цьому, як і в Україні, об’єднання муніципалітетів в 

європейських країнах анонсувалося як добровільне. Проте, по факту, 

укрупнення проводилося під чітким контролем з боку органів державної 

влади із значною часткою примусу. Так, в процесі об’єднання громад 

добровільна фаза стосувалася процесу адаптації громади до запропонованого 

з центру плану формування адміністративно-територіальної одиниці. Якщо 

об’єднання громад на добровільній основі не здійснювалося, рішення 

приймалося на центральному рівні. Зважаючи на досвід адміністративно-

територіального реформування в країнах ЄС та його позитивні результати, 
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можна стверджувати про необхідність контролю з боку держави в процесі 

адміністративно-територіального реформування та підвищення ефективності 

управління на локальному рівні через можливість існування суб’єктивних 

конфліктів та невідповідність інтересів різних суспільних груп. 

Відповідно до концепції, яка полягала в збереженні сталої кількості 

муніципалітетів, для забезпечення ефективного фінансово-економічного 

розвитку територіальних одиниць базового рівня було сформовано інститути 

міжмуніципального співробітництва. Таким шляхом пішли Іспанія, Італія, 

Франція, Швейцарія. Зокрема, у Франції існує 36 565 органів місцевого 

самоврядування (комун), кількість жителів в яких становить близько 2 тисяч. 

Натомість, в країні створено інститути міжмуніципального співробітництва – 

«комуни комун». Ця система у Франції закріплена на законодавчому рівні у 

1999 році та передбачає формування трьох публічно-правових структур  

міжмуніципального співробітництва, відповідно до чого з 2002 року в країні 

утворено 14 регіонів метрополій, 120 агломерацій та 2033 об’єднання комун, 

які покривають 92,2% населення Франції [159, 200, 227]. 

Як зазначає професор Ж. Марку, міжмуніципальні утворення (публічні 

заклади міжмуніципального співробітництва – ЕРСІ) – це публічні інституції, 

тобто юридичні особи публічного права, наділені фінансовою автономією і 

підпорядковані принципу специфікації (конкретизації, спеціалізації), тобто, 

на відміну від територіальних громад, вони можуть виконувати лише 

повноваження, якими вони наділені за законом, або комуни самостійно 

наділили їх цими повноваженнями [159]. Таким чином, основною 

відмінністю такого підходу є можливість реалізації індивідуальних рішень 

територіальних громад в процесі управління територією. Проте, якщо 

аналізувати її з позиції перерозподілу фінансових ресурсів, можна звернути 

увагу на те, що Франція є однією з найбільш централізованих країн 

Європейського Союзу.  

Тому, як висновок, при дослідженні системи міжмуніципального 

співробітництва можна зауважити: «така система забезпечення населення на 
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місцях необхідними суспільними послугами є значно складнішою, аніж через 

просте укрупнення громад, проте більше відповідає суті децентралізації в 

частині покладання і реалізації відповідальності місцевої влади на 

місцях» [75]. 

Досліджуючи питання формування ефективної з точки зору фінансової 

спроможності та достатнього економічного потенціалу базової ланки 

адміністративно-територіального устрою, доцільним є виокремлення ролі 

центральних органів ЄС у визначенні напрямів розвитку політики місцевого 

самоврядування та забезпечення єдиної системи адміністративно-

територіального поділу. Як уже зазначалося, Європейським агентством 

статистики (Eurostat) у 1988 році було сформовано єдину систему 

адміністративно-територіальних одиниць Європейського Союзу The 

Nomenclature of Territorial Unitsfor Statistics (NUTS). Відповідно до Рішення 

Єврокомісії 2001/0046 від 14 лютого 2001 року Європейська класифікація 

NUTS одержала статус стандарту територіального поділу країн-членів ЄС 

для цілей статистики. У 2003 році Регламентом Європейського Парламенту і 

Ради Європи цю систему класифікації введено в дію, в результаті чого 

держави-члени ЄС були змушені запровадити систему NUTS 1, 2, 3 і на 

добровільній основі NUTS 4, 5. Для кожного рівня визначено відповідну 

кількість населення (рис. 1.8).  

В результаті визначення євроінтеграційного напрямку розвитку кожною 

з держав, які тепер є членами ЄС, було проведено роботу в напрямі 

оптимізації системи адміністративно-територіального устрою до стандартів 

NUTS. Зокрема, урядом Литви запропоновано такі рівні відповідності єдиній 

системі адміністративно-територіальних одиниць Європейського Союзу: 

NUTS 1 – Литва, NUTS2 – Литва, NUTS 3 – повіт, NUTS 4 – самоврядування, 

NUTS5 – сянюнія. В Словаччині відповідно до Закону «Про територіальний і 

адміністративний поділ Республіки Словаччини» у 1996 році було 

сформовано адміністративно-територіальний поділ країни, яким визначено 8 

країв та 79 округів. В результаті адаптації до системи NUTS, 
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адміністративно-територіальний поділ країни характеризується такими 

рівнями: NUTS 1 – Словаччина, NUTS2 – Братиславський край, Західна 

Словаччина, Центральна Словаччина, Східна Словаччина, NUTS3 – це вісім 

країв, NUTS 4 та 5 – це населені пункти місцевого рівня [3]. 

 

Рис. 1.8. Класифікація адміністративно-територіальних одиниць відповідно 

до Системи номенклатури територіально-статистичних одиниць за критерієм 

чисельності населення (NUTS) 

Джерело: сформовано автором на основі [42, 119, 120, 180] 

 

Відтак, можна говорити про те, що реформа територіальних структур 

країн Європи на основі системи NUTS передбачає формування стабільної 

системи управління на рівні регіонів та локальних формувань, а також 

забезпечення єдиного підходу до цього процесу в різних країнах.  

Якщо звернутися до питання відповідності адміністративно-

територіального устрою України вимогам NUTS та порівняти її зі схожими за 

територіальними показниками країнами ЄС, можна дійти таких висновків. 

Якщо взяти до уваги адміністративно-територіальний поділ нашої держави 
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на області, можна зауважити, що вони відповідають вимогам NUTS. Середня 

кількість населення в областях України становить 1696 тис. осіб. Щодо 

районів, ситуація складніша. Середня площа району в Україні становить 1232 

кв. км., тоді як, наприклад, у Франції – 5440 кв. км., що в чотири рази більше, 

в Іспанії – 9568 кв. км., що більше у 8 разів. Аналогічна ситуація і щодо 

чисельності жителів в районах: в Україні вона становить 94 тис. осіб, у 

Франції – 569 тис. осіб, в Іспанії – 747 тис. жителів [42]. Про необхідність 

укрупнення районів та наближення їх до вимог NUTS 3 в різний час говорило 

багато вчених. На даний час в рамках реформи адміністративно-

територіального устрою мова йде про формування так званих госпітальних 

округів. Сьогодні сформовано проекти 49 округів з 13 областей України [2, 

68]. Відтак, мова йде про формування адміністративно-територіальних 

утворень, які б відповідали вимогам ЄС щодо адміністративно-

територіального устрою держави та забезпечували максимально ефективне 

використання фінансово-економічного потенціалу та наближеність 

суспільних послуг до населення. 

Окремим етапом реформи децентралізації, окрім формування 

спроможних адміністративно-територіальних утворень, є ефективний 

розподіл завдань і компетенцій публічної влади та закріплення за органами 

місцевого самоврядування відповідних повноважень. При цьому, 

повноваження органів місцевого самоврядування надаються на основі 

принципу субсидіарності, з максимальним наближенням надання суспільних 

послуг до населення, а сам орган, який приймає рішення про її надання, - до 

проблеми, яку він покликаний вирішити. Для прикладу, в Німеччині система 

розподілу завдань і компетенцій публічної адміністрації передбачає розподіл 

на п’ять рівнів. На федеральному рівні вирішуються завдання 

загальнонаціонального значення (оборона, міжнародні відносини, грошово-

кредитна політика, розвиток атомної енергетики тощо). На другому рівні  - 

рівень 16 федеративних земель – вирішуються питання культурного 

розвитку, вищої освіти, радіо та телебачення, функціонування поліції, 
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визначення самої системи місцевого самоврядування. На рівні громад 

розподіл завдань передбачає три групи: 

- завдання, виконання яких передбачене за вказівкою зверху – делеговані 

державні повноваження, які громада зобов’язується виконувати чітко та з 

дотриманням усіх визначених процедур та обмежень (реєстрація актів 

цивільного стану, реєстрація за місцем проживання тощо); 

- самоврядні завдання, що обов’язкові до виконання – завдання, які 

громада зобов’язана виконувати, але з самостійно визначеним порядком дій 

(повноваження, пов’язані з захистом від пожеж, експлуатацією шкіл та 

дошкільних навчальних закладів тощо); 

- самоврядні завдання, виконання яких передбачене на добровільній 

основі (утримання спортивних і культурних закладів, формування та 

розвиток молодіжних центрів тощо). 

На окрему увагу заслуговує сформована система розподілу повноважень 

у Швеції. В цій країні передбачено поділ завдань та функцій між трьома 

рівнями влади: центральним, регіональним та місцевим. На місцевому рівні 

повноваження поділяються на ті, які надані в сфері загальної компетенції, 

тобто законом про управління на місцевому рівні, та ті, які надаються 

спеціальним законом.  Принцип загальної компетенції передбачає, що 

муніципалітетами здійснюється вирішення будь-якого питання, яке 

стосується жителів відповідної території, але яке не належить до 

повноважень органів центральної та регіональної влади. Це, передусім, 

питання розвитку культури, дозвілля, утримання доріг та вулиць, 

водопостачання та водовідведення, транспортного сполучення та інші.  

Спеціальним законодавством повноваження надаються на локальний 

рівень з боку органів регіонального управління. Це повноваження 

соціального захисту (з приводу догляду за особами похилого віку, охорона 

материнства та дитинства), а також аварійні служби. 

Загалом, більшість країн Європи здійснює розподіл повноважень на 

різних рівнях на основі принципу загальної компетенції. Повноваження, 
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віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування в окремих 

країнах ЄС, наведені на рис. 1.9. 

Доцільним зауважити, що формування повноважень органів місцевого 

самоврядування, базуючись передусім на можливості максимального 

наближення суспільних послуг до їх споживачів, залежить від порядку 

розподілу доходів між бюджетами різних рівнів.  

Зважаючи на особливості побудови бюджетної системи країн ЄС, 

науковці виділяють три моделі розподілу доходів бюджетів різних рівнів, а 

саме [121, 185]: 

- розподіл податкових надходжень та інших доходів між різними 

рівнями бюджетної системи країни – модель, частково характерна для США; 

- розщеплення доходів від оподаткування через закріплення за 

бюджетами різних рівнів конкретно визначених часток податкових 

надходжень в межах єдиної податкової ставки – модель, частково характерна 

для Німеччини; 

- встановлення на рівні адміністративно-територіальних утворень 

надбавок до загальнодержавних податків – модель, характерна для Швеції. 

Досліджуючи формування доходів місцевих бюджетів, доцільно 

звернути увагу на те, що серед країн ЄС є і країни, місцеві бюджети яких 

характеризуються високим рівнем фіскальної автономії, і країни, формування 

доходів місцевих бюджетів яких більшою мірою залежать від трансфертів, 

розподіл яких відбувається на центральному рівні. Причиною різних підходів 

до формування дохідної частини місцевих бюджетів країн-членів ЄС є їх 

орієнтованість в цьому питанні на один з двох принципів:  
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Рис.1.9. Повноваження органів місцевого самоврядування на прикладі окремих країн ЄС Джерело: складено за [84] 
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- принцип бюджетної еквівалентності, в основі якого лежить ідея 

фіскальної справедливості: доходи місцевих бюджетів мають бути 

пропорційними рівню податкового навантаження на жителів регіону чи 

адміністративно-територіальної одиниці; 

- принцип національної солідарності, в основі якого лежить ідея 

фінансового вирівнювання на центральному рівні можливостей регіонів. 

Необхідність вирівнювання продиктована тим, що, по-перше, державою 

гарантоване надання соціальних послуг своїм громадянам на однаковому 

рівні, по-друге, низький рівень розвитку регіону тягне за собою зниження 

рівня ефективності переміщення капіталу, використання праці та інших 

економічних чинників. Окрім того, внаслідок існування особливостей 

стягнення податкових платежів до місцевих бюджетів в різних регіонах, 

виникає необхідність фінансового вирівнювання з центру регіональної 

диференціації податкових доходів [31]. 

Країнами, формування доходів місцевих бюджетів яких залежить від 

міжбюджетного вирівнювання, є Ірландія, Італія, Португалія, в яких 

трансферти становлять 60-80% в структурі доходів місцевих бюджетів. Так, в 

Італії та Нідерландах муніципалітети на 80% залежні від перерозподілу 

коштів з державного бюджету. При цьому, в країнах ЄС державні трансферти 

надаються в трьох формах, а саме: у вигляді дотацій, цільових субсидій 

(субвенцій) та через перерозподіл податкових доходів. При цьому, 

аналізуючи особливості фінансового вирівнювання в країнах Заходу, можна 

виділити такі підстави до запровадження міжбюджетних трансфертів: 

- вертикальна фінансова розбалансованість; 

- потреба забезпечення горизонтального балансу фіскальних 

надходжень; 

- необхідність гарантованого надання суспільних благ; 

- забезпечення політичної та макроекономічної стабільності. 

Одним з важливих джерел наповнення місцевих бюджетів є субсидії, на 

які у Бельгії та Великобританії припадає 60% доходів місцевих бюджетів, в 
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Данії та Німеччині – 45%, а у Франції – 30%. Слід зауважити, що цільові 

субсидії призначені для фінансування конкретно визначених проектів та 

планів, тому можна говорити про контроль розвитку території (субвенції на 

фінансування проектів розвитку соціальної та економічної інфраструктури в 

Італії та Німеччині) або конкретної сфери (субвенції на фінансування 

програм у сфері охорони здоров’я та освіти в скандинавських країнах, 

розвитку та підтримки поліції та виправних установ в Італії та Німеччині)  з 

боку держави [132]. 

Трансфертом, який дозволяє знизити рівень фінансової залежності 

органів місцевого самоврядування від управління з центру, є дотація, яка 

надається для покриття дефіциту місцевого бюджету. Цей вид трансферту 

широко використовується у функціонуванні бюджетної системи Бельгії, 

Великобританії, Німеччини та Франції. Зокрема, бюджети комун у Франції 

на 35% забезпечені за рахунок дотацій, департаментів – на 42% [132].  

Країнами з високим рівнем фінансової автономії місцевих бюджетів  є 

Австрія, Іспанія, Швейцарія та Швеція – 98-70%, в Фінляндії та Франції 

рівень фінансової автономії становить 55-70%. Фундаментом фінансової 

автономії місцевих бюджетів цих країн є місцеві податки та збори, а також 

надбавки до загальнодержавних податків, встановлених на місцевому рівні.  

Якщо проаналізувати основні аспекти, які впливають на рівень 

податкової автономії місцевих бюджетів країн Європи, можна дійти таких 

висновків [184]: 

- лише у восьми країнах органи місцевого самоврядування мають право 

самостійно встановлювати податкові ставки та визначати базу оподаткування 

при оподаткуванні окремими податками та зборами. При цьому, в 

податкових системах цих країн низька питома вага місцевих податків; 

- натомість, органи місцевого самоврядування в більшості європейських 

країн самостійно визначають граничні ставки податків на місцевому рівні (у 

Бельгії, Іспанії, Великобританії, Данії, Нідерландах, Швеції, Швейцарії та 

Фінляндії такі надходження забезпечують близько 84% податкових 
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надходжень місцевих бюджетів, у Польщі, Норвегії, Чехії та Угорщині – 

45%); 

- практично у всіх країнах Європи існує практика пропорційного 

розподілу локальних податкових доходів між місцевими та центральним 

бюджетом, проте, держав, в яких пропорцію розподілу визначають органи 

місцевого самоврядування, немає. Натомість, в чотирьох країнах Європи така 

пропорція може бути змінена лише за умови погодження цих змін з 

місцевими органами влади; 

- тільки в одній країні Європи (Португалії) на центральному рівні 

встановлюються граничні ставки локальних податків та визначається база 

оподаткування цими податками. 

Слід зауважити, що формування податкової політики на місцевому рівні 

в країнах Європи побудоване на основі досягнення консенсусу при поєднанні 

двох цілей:  

- забезпечення сприятливого податкового клімату для можливості 

ефективної діяльності суб’єктів господарювання; 

- забезпечення надходження до місцевих бюджетів відповідних 

податкових доходів для надання населенню суспільних послуг відповідної 

якості. 

Оскільки основним джерелом доходів місцевих бюджетів є податкові 

надходження, важливо звернути увагу на особливості їх формування.  

Структура доходів місцевих бюджетів в країнах Європи показано у табл. 1.4.  

Якщо проаналізувати дані, що наведені у табл. 1.4, видно можливість 

поділу країн за критерієм формування податкових доходів місцевих 

бюджетів на три групи: 

- країни з високим рівнем надходжень від оподаткування майна 

(Великобританія, Франція, окрім того, Ірландія, Люксембург, Нідерланди та 

Португалія [31]); 

- країни з високою питомою часткою податків на прибуток (Данія, 

Норвегія, Швеція); 
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- країни зі змішаними податковими доходами (Іспанія, Бельгія, Італія). 

 

Таблиця 1.4 

Структура доходів місцевих бюджетів в країнах Європи у 2016 р., % 

Країна 

Податкові надходження 

Неподат-

кові 

надходже-

ння 

Доходи від 

операцій з 

капіталом

Гранти
Всього 

з них: 

податки на 

прибуток, 

доходи, 

заробіток

майно
товари і 

послуги 

Австрія 59,9 22,8 4,9 19,3 18,8 1,6 19,7 

Великобританія 13,7 - 13,6 - 12,9 2,8 70,6 

Данія 46,7 43,3 3,3 - 8,0 0,8 44,5 

Іспанія 50,1 9,8 15,1 22,2 13,0 2,2 34,7 

Італія 38 … … … 11,6 1,6 48,8 

Німеччина 39,9 … … … 20,9 4,6 34,6 

Норвегія 44,3 39,8 4,2 0,3 17,4 0,7 37,6 

Фінляндія 46,6 … … … 30,2 2,0 21,2 

Франція 47,2 7,2 16,8 5,1 18,1 0,5 34,2 

Швеція 70,1 70,1 … - 10,5 0,3 19,1 

Джерело: побудовано за [198]. 

 

Ключовим податком, який надходить до місцевих бюджетів в країнах 

Європи, є податок на доходи фізичних осіб. Так, у країнах Північної Європи 

питома вага податку становить 1/3 всіх податкових надходжень місцевих 

бюджетів, в Люксембурзі – 93%, у Чехії – 82%, в Німеччині – 80%, у Бельгії 

– 62% [198]. Вчені виокремлюють його характеристику як справедливого з 

точки зору податкоспроможності платників податку, а також можливість 

застосування прогресивних податкових ставок при оподаткуванні осіб, які 

мають високі доходи. При цьому, основною проблемою, яка виникає у 

випадку справляння цього податку є невідповідність в окремих випадках 

місця роботи та місця проживання особи. В такому випадку громадяни 
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отримують суспільні послуги на території проживання, а податок сплачують, 

в основному, за місцем праці. Відтак, доцільно звернути увагу на думку В.А. 

Пігенка: «Ця проблема не так гостро стоїть, коли оподаткування 

здійснюється не муніципалітетами, а проміжними рівнями урядування, 

наприклад, штатом або провінцією, адже людей, що живуть і працюють у 

різних штатах, у них відносно менше» [190]. 

На окрему увагу заслуговує справляння майнових податків, зокрема, 

податку на нерухомість. Питома вага даного податкового платежу в 

структурі доходів місцевих бюджетів в унітарних державах Європи 

становить в середньому 30%, у федераціях – 50%. Основними причинами 

доцільності введення даного податкового платежу є постійність надходжень 

від його справляння, оскільки об’єкти нерухомості неможливо вивести за 

межі певної юрисдикції, а обсяги надходжень від оподаткування цим 

платежем можна легко передбачити через щорічну зміну реєстру 

нерухомості. Проте, як звертає увагу І. Луніна, оподаткування податком на 

нерухомість має свої вагомі недоліки. По-перше, негативним є вплив на 

заощадження та інвестиції, оскільки збільшується податкове навантаження 

на платників податків, і фізичних, і юридичних осіб. По-друге, негативним є 

вплив на розвиток підприємств з високою матеріаломісткістю виробничого 

процесу [157]. 

Щодо іншого майнового податку, земельного, слід зазначити, що питома 

вага цього платежу в складі податкових доходів місцевих бюджетів 

поступово знижується в країнах Європи. Так, у Бельгії цей податковий 

платіж становить 17% податкових доходів місцевих бюджетів, в Італії та 

Іспанії – 14%, у Франції – 10%, у Нідерландах – 8%. 

Окрему увагу слід звернути на питання ролі органів місцевого 

самоврядування в визначенні механізму стягнення непрямих податків. В 

окремих країнах Європи органи місцевого самоврядування можуть 

самостійно визначати товари та послуги, які звільняються від оподаткування. 

Такими товарами, в основному, виступають товари першої необхідності, такі 
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як продукти харчування та медикаменти. Таким чином, органи місцевого 

самоврядування мають можливість контролювати споживання товарів та 

податкове навантаження на малозабезпечені верстви населення, що є 

особливо важливим аспектом при формуванні ефективної системи непрямого 

оподаткування. 

Досліджуючи податкову систему країн Європи на локальному рівні, 

доцільно звернути увагу на роль та місце місцевих податків та зборів в цій 

системі. Так, у Франції за рахунок місцевих податків та зборів дохідна 

частина місцевих бюджетів наповнюється на 60%, у Німеччині – на 45%, у 

Великобританії – на 36%. При цьому, в європейських країнах розгалужена 

система місцевих податків та зборів: у Бельгії їх налічується близько ста, в 

Італії – 70, а у Франції – 50 [251]. А у Великобританії існує лише один 

місцевий податок – подушний, проте, зважаючи на питому частку в доходах 

місцевих бюджетів, це один з найважливіших бюджетоутворюючих податків 

країни. 

Як висновок доцільно зауважити, що організація податкової системи на 

локальному рівні в країнах Європи різна, кожна країна характеризується 

притаманними їй особливостями стягнення податкових платежів до місцевих 

бюджетів. Так, як і в Україні, справляння податку на доходи фізичних осіб є 

одним з основних джерел доходів місцевих бюджетів у таких європейських 

країнах як Австрія, Бельгія, Данія, Норвегія, Польща та Швейцарія. 

Натомість, у Великобританії та Нідерландах, цей бюджетоутворюючий 

податок не надходить до місцевих бюджетів. Схожа ситуація і з іншими 

податками: в одних країнах вони є одними з ключових у формуванні доходів 

місцевих бюджетів, в інших – не відіграють жодної ролі в розвитку 

муніципалітетів. Проте, в загальному систему локального оподаткування 

країн Європи можна показати на рис. 1.10.  

Окремим аспектом дослідження є поділ місцевих бюджетів на 

самостійні функціональні види. Для країн Європи закономірним є існування 

поточного бюджету та бюджету розвитку або інвестиційного бюджету. При 
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цьому, доходи поточного бюджету сформовано за рахунок податків та зборів, 

платежів та наданих трансфертів. Доходи бюджету розвитку сформовано за 

рахунок муніципальних позик, інвестиційних субсидій, банківських кредитів 

тощо. 

 

 

Рис. 1.10. Система оподаткування на місцевому рівні в країнах Європи 

Джерело: складено за [184]. 

 

Як і в Україні, в країнах Європи на законодавчому рівні заборонено  

використання коштів бюджету розвитку на забезпечення поточних видатків 

місцевих бюджетів. Окрім поділу на поточний та інвестиційний бюджети, в 

окремих країнах існує поняття додаткового або приєднаного бюджету. Так, у 

Франції додатковий бюджет є уточнювальним по відношенні до поточного 

бюджету та забезпечує зв’язок між бюджетами різних періодів. 
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Формування системи місцевих бюджетів в країнах Європи відбувалося 

на тлі децентралізацій них процесів, що забезпечило безпосередній вплив на 

рівень фінансової автономії таких бюджетів. Незважаючи на особливості 

організації системи місцевих бюджетів (формування їх дохідної частини та 

визначення видаткових повноважень, організація системи міжбюджетних 

трансфертів тощо), вона побудована на основі максимального наближення 

суспільних послуг до їх споживачів. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведене дослідження теоретико-методологічних засад розвитку 

місцевих бюджетів дозволило зробити такі висновки: 

1. Дослідження особливостей формування місцевих бюджетів в умовах 

розвитку місцевого самоврядування на території сучасної України дозволило 

виділити роль місцевого бюджету як обов’язкового елемента для ефективної 

побудови фінансово-управлінських відносин на місцевому рівні. Визначено, 

що формування місцевих бюджетів стало наслідком відповідного рівня 

розвитку місцевого самоврядування, а також запропоновано періодизацію 

розвитку місцевого самоврядування та місцевих бюджетів в Україні. 

2. Акцентовано увагу на впливі радянського періоду в історії розвитку 

місцевого самоврядування на особливості розвитку місцевих бюджетів в 

сучасній Україні. Виділено такі основні риси тодішньої системи управління 

та фінансового забезпечення на локальному рівні: а) формальна 

самостійність органів самоврядування при фактичній централізації державної 

влади, наслідком чого стала пріоритетність «загальнодержавних» інтересів в 

діяльності органів влади на локальному рівні з ігноруванням інтересів 

адміністративно-територіальних утворень; б) повна залежність формування 

місцевих бюджетів від надання фінансових ресурсів з центру.  
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3. Визначено особливості становлення власної бюджетно-податкової 

системи та місцевого самоврядування в період незалежності України. 

Обгрунтовано хронологічний поділ розвитку місцевих бюджетів в Україні  на 

три етапи: 1) етап 1991-2000 рр., який характеризувався формуванням 

власної бюджетної системи та системи державного управління і місцевого 

самоврядування на основі принципів та досвіду радянського періоду; 2) етап 

2001-2014 рр. – спроба реформування системи місцевого самоврядування та 

місцевих бюджетів, прийняття Бюджетного кодексу України та інших 

важливих законодавчих актів; 3) етап 2014 р., який триває і сьогодні, а 

характеризується децентралізацією та реформуванням адміністративно-

територіального устрою України, а також обранням проєвропейського 

вектора розвитку держави. 

4. Систематизація існуючих в науковій літературі підходів до 

визначення поняття «місцевий бюджет» дозволила зауважити комплексність 

та багатоаспектність поняття, а також відсутність єдиного підходу до його 

трактування. В цьому контексті запропоновано комплексний підхід до 

визначення місцевих бюджетів, відповідно до якого виділено роль місцевого 

бюджету як: чинника соціально-економічного розвитку та фінансової 

стабільності; інструмента фінансового вирівнювання та макроекономічного 

регулювання; важеля перерозподілу суспільного продукту; фінансової бази 

реалізації функцій органів місцевого самоврядування; плану формування і 

витрачання фінансових ресурсів території; джерела одержання фінансового 

ресурсу для забезпечення розвитку адміністративно-територіального 

утворення; інструменту реалізації загальнонаціональних стратегій, 

державних та регіональних програм розвитку. Системне осмислення 

економічної природи місцевого бюджету дало змогу визначити притаманні 

йому основні ознаки: територіальну приналежність місцевого бюджету; 

соціальну спрямованість; залежність від економічного потенціалу території; 

залежність від особливостей побудови міжбюджетних відносин; законодавчу 

та нормативно-правову визначеність особливостей складання та 
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функціонування місцевих бюджетів; наявність  учасників бюджетних 

відносин. 

5. Акцентовано увагу на основних функціях, на виконання яких 

спрямовано розвиток місцевих бюджетів. Серед них першочергово виділено 

функцію перерозподілу чистого доходу, який формується у суспільстві, між 

суб’єктами бюджетних відносин, регулюючу, контрольну,  стимулюючу, а 

також соціальну, ціллю якої є формування матеріальної та фінансової бази 

місцевих бюджетів для реалізації органами місцевого самоврядування своїх 

повноважень, які полягають у забезпеченні конституційних гарантій 

населення. 

6. Досліджено моделі формування систем місцевих бюджетів у країнах 

ЄС з позиції консолідації двох напрямів: адміністративно-територіальної 

організації країн та особливостей формування та функціонування місцевих 

бюджетів в рамках реформування фінансової децентралізації. Визначено, що 

реформування місцевого самоврядування в цих країнах розпочиналося з 

укрупнення територіальних одиниць базового рівня для забезпечення 

територіальної, матеріальної та демографічної бази для виконання 

відповідних повноважень та надання суспільних послуг належного рівня.  

Виділено основні схеми адміністративно-територіального реформування в 

ЄС. Акцентовано увагу на особливостях та перевагах класифікації 

адміністративно-територіальних одиниць відповідно до Системи 

номенклатури територіально-статистичних одиниць за критерієм чисельності 

населення. Проаналізовано стан відповідності адміністративно-

територіального устрою України вимогам NUTS (Єдина система 

адміністративно-територіальних одиниць Європейського Союзу The 

Nomenclature of Territorial Unitsfor Statistics). 

7. Зауважено залежність формування повноважень органів місцевого 

самоврядування в країнах ЄС від порядку розподілу доходів  до бюджетів 

різних рівнів та їх обґрунтуванням відповідно до принципу загальної 

компетенції. Виділено три моделі розподілу доходів бюджетів різних рівнів: 
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розподіл податкових надходжень та інших доходів між різними рівнями 

бюджетної системи країни; розщеплення доходів від оподаткування через 

закріплення за бюджетами різних рівнів конкретно визначених часток 

податкових надходжень в межах єдиної податкової ставки; встановлення на 

рівні адміністративно-територіальних утворень надбавок до 

загальнодержавних податків. 

Одержані у першому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора [230; 231; 232; 233; 235; 247; 250]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В 

УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

 

2.1. Механізм функціонування місцевих бюджетів у структурі 

фінансових відносин держави 

 

Будучи складною фінансово-економічною категорією, бюджетна 

система характеризує відносини між державою та населенням при розподілі 

та перерозподілі національного доходу, між державою та підприємницькими 

структурами в напрямі від суб’єктів господарювання до держави (при 

мобілізації доходів бюджету) та від держави до суб’єктів господарювання 

(при їх фінансуванні з бюджету) та між окремими рівнями бюджетної 

системи в процесі бюджетного регулювання. Завдяки міжбюджетним та 

внутрібюджетним взаємовідносинам існує можливість «міжтериторіального 

розподілу суспільного продукту, регулювання народногосподарських 

пропорцій, управління економічними процесами на макро- та макрорівні» 

[262]. При цьому, бюджетна система, потребуючи ефективного управління та 

регулювання, функціонує на забезпечення загальнодержавних функцій та 

реалізацію програм, забезпечення відповідного рівня життєдіяльності 

населення та підтримку конкурентоспроможності підприємницьких структур 

і їх розвиток. Тому дотримання умов та законодавчо визначених правил 

ведення бюджетного процесу є необхідністю не лише для забезпечення 

своєчасного та повного фінансування видатків, а й ефективного 

функціонування фінансової системи країни. 

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України, бюджетна система 

України – це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, 

побудована з урахуванням економічних відносин, державного і 

адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. 
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Склад та структура бюджетної системи України подано на рис. 2.1 (не 

зважаючи на анексію Автономної республіки Крим, у Бюджетному кодексі 

України визначено місце бюджету АРК в структурі бюджетної системи 

України).  

 

Рис. 2.1. Структура бюджетної системи України відповідно до Бюджетного 

кодексу України 

Джерело: побудовано на основі Бюджетного кодексу України. 
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Місцевими бюджетами в Україні, відповідно до ст. 5 Бюджетного 

кодексу, є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети 

та бюджети місцевого самоврядування. До бюджетів місцевого 

самоврядування віднесено бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, 

селищ, міст та бюджети об’єднаних територіальних громад. Саме 

законодавче визнання нового головного розпорядника бюджетних коштів – 

об’єднаних територіальних громад, закріплення за ними відповідних прав та 

повноважень і є особливістю сучасного етапу бюджетного процесу в Україні, 

який формується та проходить в умовах фінансової децентралізації та 

адміністративно-територіальної реформи, а також процесу планування, 

запуску чи відповідних етапів секторальних реформ. 

Таким чином, станом на  2018 рік, фактично (без урахування місцевих 

бюджетів АРК, м. Севастополя та території АТО) в Україні нараховується 

8 528 місцевих бюджетів, до яких віднесено[352]: 

- 24 обласні бюджети; 

- 1 міський бюджет м. Києва; 

- 148 міських бюджети міст обласного значення; 

- 460 районних бюджети; 

- 665 бюджетів об’єднаних територіальних громад; 

- 224 міські бюджети міст районного значення; 

- 564 селищні бюджети; 

- 27 бюджетів районів у містах; 

- 6415 сільські бюджети; 

- 4 районні бюджети, які не мають міжбюджетних відносин. 

Нормативно-правовими та законодавчими актами, які є основою 

функціонування та формування місцевих бюджетів, є Бюджетний кодекс 

України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 

травня 1997 року, Податковий кодекс України та Закони про Державний 

бюджет України на вiдповідний рік. Враховуючи те, що формування та 

функціонування місцевих бюджетів визначається відповідно до економічного 
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та соціального розвитку держави та її регіонів, рівня централізації 

повноважень та їх розмежування між різними рівнями влади, історично 

сформованих традицій місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, розвиток та функціонування системи місцевого 

самоврядування проходить під впливом всієї системи нормативно-правового 

забезпечення впродовж розвитку Української держави.  

Місцевий бюджет визначено як сукупність доходів та видатків, які 

складають єдиний баланс [103]. Ст. 61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» стверджено, що «самостійність місцевих 

бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній 

основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно 

визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів» [218]. 

Бюджетним кодексом визначено, що доходами  бюджету є податкові, 

неподаткові та інші надходження, що надходять на безповоротній основі та 

справляння яких передбачене на законодавчому рівні. При цьому, О.М. 

Ніколаєва та А.С. Маглаперідзе звертають увагу на те, що доходи бюджету 

слід розглядати і як виражені у грошовій формі відносини власності між 

державою з одного боку та юридичними і фізичними особами в процесі 

вилучення державою частини необхідного і додаткового доходу [174]. 

Відтак, формування доходної частини місцевих бюджетів залежить і від 

рівня взаємовідносин органів місцевого самоврядування, органів влади, 

суб’єктів господарювання та населення, методів ведення господарської 

діяльності та завдань, які ставить перед собою суспільство в процесі 

розвитку. Це доволі важливий аспект розвитку системи місцевих бюджетів, 

оскільки органи місцевого самоврядування, маючи відповідні компетенції та 

важелі впливу на процес формування та виконання відповідних місцевих 

бюджетів, зобов’язуються забезпечити виконання покладених на них 

функцій. Компетенції місцевого самоврядування в сфері функціонування 

місцевого бюджету та акумулювання фінансових ресурсів подано на рис. 2.2.  
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Рис. 2.2. Компетенції органів місцевого самоврядування у сфері 

функціонування місцевого бюджету та акумулювання фінансових ресурсів 

Джерело: побудовано на основі [218] 
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бюджетів та виконання покладених на них функцій і забезпечення розвитку 

територіального утворення. 

На сьогодні фінансова самостійність місцевих бюджетів в рамках їх прав 

та повноважень передбачена відповідними правовими нормами Бюджетного 

кодексу України, в якому: 

1. Визначено право органів місцевого самоврядування на самостiйне 

формування мiсцевих бюджетів на основi закрiплених стабiльних дохiдних 

джерел та видаткових повноважень. 

2. Підтверджено, що незалежно від строків прийняття Державного 

бюджету України місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня року, який 

передує плановому. 

3. Визначено спрощення проведення місцевих запозичень від 

міжнародних організацій та надання місцевих гарантій через дотримання 

принципу «мовчазної згоди» при погодженні цих операцій з Міністерством 

фінансів України. Ст. 16 визначає, що місцеві зовнішні запозичення можуть 

здійснювати м. Київ та міста обласного значення. 

4. Передбачено право самостійного вибору органами місцевого 

самоврядування установи, яка здійснюватиме обслуговування коштів з 

власних надходжень та бюджету розвитку – відповідний орган Державної 

казначейської служби чи державного банку. 

5. Визначено і підтверджено право органів місцевого самоврядування на 

формування ставок та умов сплати місцевих податків та зборів в межах 

чинного законодавства.  

Окрім того, з реалізацією окремих кроків бюджетно-податкової 

децентралізації також було розширено фінансову самостійність місцевих 

бюджетів: 

- встановлено єдині нормативи відрахувань загальнодержавних податків; 

- відмінено систему індикативного планування Міністерством фінансів 

показників місцевих бюджетів; 
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- сформовано єдиний кошик доходів загального фонду,  розширено 

джерела його наповнення; 

- сформовано та введено в дію систему вирівнювання податкової 

спроможності території тощо. 

Структура доходів місцевих бюджетів показана на рис. 2.3.  

До складу доходів місцевих бюджетів включено: 

- податкові надходження (податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на власність, оподаткування споживання, податки за користування 

природними ресурсами); 

- неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької 

діяльності, державне мито, адміністративні збори і платежі, доходи від 

комерційного і побічного продажу тощо); 

- доходи від операцій з капіталом (надходження від продажу основного 

капіталу, нематеріальних активів та державних запасів товарів, податки на 

операції з капіталом та фінансові операції); 

- міжбюджетні трансферти (надходження з державного бюджету та  

місцевих бюджетів різних рівнів).  

Основним джерелом фінансових надходжень до місцевих бюджетів є 

податкові доходи, які визначаються як передбачені податковим 

законодавством України загальнодержавні та місцеві податки, збори і інші 

податкові платежі. Внаслідок реформи місцевого самоврядування відбулося 

розширення доходної бази місцевих бюджетів внаслідок: 

- перерозподілу загальнодержавних податків та зборів; 

- запровадження нових податкових платежів; 

- передачі з бюджету розвитку до місцевих бюджетів єдиного податку, 

податку на майно та екологічного податку). 
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Рис. 2.3. Структура доходів місцевих бюджетів в Україні 
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Разом з тим, зміни в системі оподаткування характеризувалися 

зменшенням кількості податків і певному спрощенні їх адміністрування (рис. 

2.4). 

 

Рис. 2.4. Динаміка структури податкової системи України 

Джерело: на основі Бюджетного кодексу України та [222] 

 

Водночас, зменшення кількості податків не означало зниження 

фіскального навантаження на платників податків, а лише оптимізацію та 

структурування самої системи оподаткування. Складна економічна, 

соціальна та політична ситуація вимагала збільшення доходів і державного, і 

місцевих бюджетів для забезпечення зростаючих видатків. Так, було 

запроваджено воєнний збір, оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, 

зростання ставок та розширення податкової бази при оподаткуванні 

акцизним податком, податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. Зменшення кількості податків не спричинило зниження надходжень 
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до місцевих бюджетів, оскільки, як уже зазначалося, відбувалося через їх 

об’єднання: 

- встановлено плату за користування природними ресурсами, до складу 

якого увійшли чотири податки і збори (збір за користування радіочастотним 

ресурсом України, плата за користування надрами, збір за спеціальне 

використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів); 

- місцевий податок на майно включає в себе податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плату за землю, яка 

перейшла для зарахування до місцевих бюджетів з державного бюджету. 

Склад податкових доходів місцевих бюджетів різних рівнів подано у 

табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Склад податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів станом на 

01.01.2019 р. 

Податкові 
надходження 

 
Обласні бюджети 

Бюджети міст 
обласного значення, 
м.Києва районних 
бюджетів, бюджетів 

ОТГ 

Бюджети міст 
районного значення, 
сільських, селищних 

бюджетів 

Загальний
фонд 

Спеціальний
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальни
й фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 
Загальнодержавні податки 

Податок на доходи 
фізичних осіб 

15%  60%  
40% - для 
м. Києва 

 -  

Рентна плата за 
спеціальне 
використання лісових 
ресурсів 

50%  50%- для 
м.Києва  

 -  

Рентна плата за 
спеціальне 
використання води 

50%  50%- для 
м.Києва 

 -  

Рентна плата за 
користування надрами 
(крім видобування 
нафти, природного газу 
та газового конденсату) 

25%  25%- для 
м.Києва 

 -  

Плата за використання 
інших природних 
ресурсів 

100%  100% - 
для 
м.Києва 

 -  
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продовження табл. 2.1 
Акцизний податок з 
вироблених платниками 
підакцизних товарів 

-  100%  100%  

Податок на прибуток 
підприємств 

10%  10% - для 
м. Києва 

 -  

Податок на прибуток 
підприємств 
комунальної форми 
власності 

100%  100%  100%  

Рентна плата за 
користування 
природними ресурсами 
місцевого значення 

-  100%  100%  

Екологічний податок  55%  25%  
80% - 
для 
м.Києва 

 25%  

Місцеві податки і збори 
Податок на майно: 

- податок на 
нерухоме майно, 
відмінне від 
земельної ділянки; 

- транспортний 
податок; 

- плата за землю. 

-  100%  100%  

Єдиний податок -  100%  100%  
Збір за місця для 
паркування 
транспортних засобів 

-  100%  100%  

Туристичний збір -  100%  100%  
Джерело: на основі Бюджетного кодексу України 

 

Основним податковим джерелом наповнення місцевих бюджетів є 

податок з доходів фізичних осіб. До бюджетно-податкової децентралізації 

75% цього податкового платежу зараховувалося до доходів бюджетів міст 

обласного значення, 25% - до доходів сіл, їх об’єднань, селищ та міст 

районного значення. Якщо порівняти ці дані з розподілом, прийнятим у 2014 

році, бачимо, що бюджети сіл, селищ та міст районного значення більше не 

одержують цього важливого джерела доходів, що позначилося на рівні їх 

фінансової самостійності. 

Разом з тим, існують і інші проблеми, пов’язані зі справлянням цього 

податкового платежу до місцевих бюджетів. По-перше, податок на доходи 
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фізичних осіб виконує функцію макроекономічного стабілізатора та 

регулювання економічної ситуації на локальному рівні, впливаючи 

безпосередньо на реальні доходи населення та діяльність суб’єктів 

господарювання та будучи повністю залежним від впливу цих чинників. 

Відтак, на обсяги надходження податку з доходів фізичних осіб впливає 

рівень тіньової економіки і, зокрема, суми заробітних плат, які виплачуються 

«в конвертах» без відповідних відрахувань до бюджету, рівень безробіття та 

прихована зайнятість населення тощо. 

По-друге, податок на доходи фізичних осіб, який сплачується 

податковим агентом-юридичною особою, її філією чи відділенням 

зараховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням суб’єкта. 

Натомість, цього правила дотримуються не усі платники, сплачуючи податок 

до бюджетів за місцем реєстрації юридичної особи або розташуванням 

головного офісу, внаслідок чого місцеві бюджети територіальних громад не 

доотримують значні обсяги податку на доходи фізичних осіб. 

Для забезпечення місцевих бюджетів доходами в результаті 

реформування було запроваджено акцизний податок з реалізації підакцизних 

товарів. Оподаткуванню підлягають обсяги реалізації нафтопродуктів, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Аналізуючи основні аспекти 

справляння цього податку впродовж останніх років, можна зауважити його 

важливість для місцевих бюджетів сіл, селищ, об’єднаних територіальних 

громад та міст районного значення, оскільки саме на локальному рівні цей 

податковий платіж став одним з основних джерел наповнення бюджетів та 

забезпечення фіскальної самостійності.  

Попри це, особливістю справляння акцизного податку є територіально-

географічне розташування адміністративно-територіальної одиниці 

(розташування біля важливих транспортних сполучень та приміській зоні) 

через наявність автозаправних станцій, які і стали основними платниками 

акцизного податку з реалізації підакцизних товарів. Відтак, результатом 

запровадження цього податку стала, з однієї сторони, поява вагомого 
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дохідного джерела для місцевих бюджетів, з іншої, зростання соціально-

економічної диференціації фінансового забезпечення територіальних громад. 

Станом на 8 лютого 2017 р. Постановою Кабінету міністрів України 

«Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів 

місцевого самоврядування» [85] існуючий досі механізм справляння податку 

скасовано. Натомість, визначено, що 13,44% акцизного податку з 

виробленого та ввезеного пального буде зараховуватися до місцевих 

бюджетів. При цьому, розподіл податку між місцевими бюджетами буде 

відбуватися щоденно. Механізму справляння та розподілу надходжень від 

оподаткування акцизним податком на даний час немає, тому визначити та 

проаналізувати доцільність та ефективність змін неможливо. 

Окремим аспектом дослідження системи податкових доходів місцевих 

бюджетів є визначення місця та ролі місцевих податків та зборів в їх доходах. 

В країнах Заходу місцеві податки та збори мають особливе призначення, 

попри наповнення місцевих бюджетів. Передусім, місцеві податки та збори є 

одним з інструментів органів місцевого самоврядування, призначення якого 

полягає у стимулюванні розвитку підприємництва на території 

адміністративно-територіального утворення, покращення та оновлення 

інфраструктурних об’єктів, а також залученні на територію громади 

інвестиційних ресурсів. В Україні місцеві податки та збори ніколи не 

відігравали основної ролі в наповненні місцевих бюджетів. До початку 

реформи місцевого самоврядування вони складали 3-4% доходів місцевих 

бюджетів. На сьогодні до цієї категорії податків включено майновий податок, 

який включає плату за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, та транспортний податок. Окрім цього, до місцевих 

податків та зборів належить єдиний податок, туристичний збір та збір за 

паркування транспортних засобів. 
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Характеризуючи податок на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки, слід зауважити, що впродовж останніх років відбулося розширення 

податкової бази при оподаткуванні цим платежем, а саме: 

- запроваджено оподаткування комерційної (нежитлової) нерухомості 

(під оподаткування підпадають офісні будівлі, готелі, торговельні будівлі, 

будівлі підприємств, склади та гаражі); 

- зменшено розмір неоподаткованої площі (для квартир – 60 кв.м., для 

будинків – 120 кв.м., для інших будівель – 180 кв.м.). При цьому, органам 

місцевого самоврядування дозволено збільшувати розмір неоподатковуваної 

площі; 

- збільшено максимальний розмір податкової ставки при оподаткуванні 

податком на нерухомість – до 2% мінімальної заробітної плати за 1 кв.м. При 

цьому, ставка оподаткування податком на нерухоме майно встановлюється 

органами місцевого самоврядування. 

Слід зауважити, що сприйняття цього податкового платежу різне. 

Викликавши незадоволення населення, зокрема, його малозабезпечених 

верств, серед економістів його запровадження характеризується як 

позитивний крок. Проте, більшість вчених звертають увагу на питання 

податкової бази. В Україні – це площа квартири, будинку чи іншої будівлі. В 

країнах Заходу – це вартість об’єкта оподаткування. 

Запровадження податку на нерухоме майно характеризувалося як 

встановлення «податку для багатих». Сьогодні цей платіж втратив (внаслідок 

розширення бази оподаткування) цей статус. Тому його встановлення має 

бути зрозумілим та прийнятним для людей. А зарахування його до місцевих 

податків та зборів потребує забезпечити цю ясність і прослідкувати 

використання коштів, зібраних від оподаткування нерухомого майна. Окрім 

того, органи місцевого самоврядування мають право коригування у 

відповідних межах бази оподаткування та податкової ставки, що дозволяє 

уникнути обкладання даним податком малозабезпеченого населення. Це 

стосується не лише об’єктів житлової нерухомості, а й комерційної та 
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нежитлової. У власності незабезпечених жителів, зокрема у сільській 

місцевості, часто є і нежитлові присадибні будівлі, які, згідно законодавства, 

підпадають під оподаткування. Це негативний момент оподаткування 

податком на нерухоме майно, оскільки в селах, де такі будівлі (сараї, гаражі, 

погреби, літні кухні, хліви тощо) є на кожному подвір’ї, сплата податку за їх 

існування сильно вдарить по фінансовій спроможності населення. Тому 

необхідним є запровадження обмежень щодо видів, кількості і площі таких 

будівель, визначення пільг при їх оподаткуванні та контроль за їх 

використанням у побутових цілях. 

Відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. № 71 «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи» [210] плату за землю також віднесено до місцевих 

податків та зборів. Органи місцевого самоврядування мають право 

встановлювати ставки оподаткування цим платежем та пільги в межах 

граничного розміру: 

- за земельні дiлянки, де прoведена нормативна грошова оцiнка 

(незалежнo вiд місцезнахoдження), – не більше 3% вiд нормативної грошoвої 

оцінки; 

- за сільськoгосподарські угiддя, де прoведена нормативна грoшова 

оцінка (незалежнo від місцезнахoдження), – не бiльше 1% від нормативної 

грошовoї оцінки; 

- за земельнi ділянки, які перeбувають у пoстійному користуваннi 

суб’єктів госпoдарювання (крім державнoї та комунальнoї власності), де 

прoведена нoрмативна грошoва оцінка (незалежнo від місцезнахoдження), – 

не більше 12%;  

-за земельнi ділянки, розташoвані за межами населених пунктiв, 

нoрмативну грошoву oцінку яких не прoведено, – не бiльше 5% вiд 

нoрмативної грошової oцінки oдиниці плoщі ріллі пo області.  
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Слід зауважити, що надходження в місцеві бюджети плати за землю 

складає близько 12% їх доходів, тобто до складу місцевих податків та зборів 

віднесено стабільне вагоме джерело одержання доходів.  

Проаналізувавши основні податкові надходження до місцевих бюджетів, 

слід зробити такі висновки: 

- по-перше, результатом реформи місцевого самоврядування стала зміна 

складу та структури податкових надходжень до місцевих бюджетів, яка, 

проте, не позначилося на обсязі податкових ресурсів бюджетів. Відтак, 

низький рівень фінансової самостійності місцевих бюджетів та їх залежність 

від фінансової підтримки з центру надалі залишається невирішеним 

питанням; 

- по-друге, формування нового складу і структури податкових доходів 

місцевих бюджетів спричинило зростання соціально-економічної 

диференціації розвитку територіальних громади; 

- по-третє, зміна складу місцевих податків та зборів забезпечила 

зростання їх частки в доходах місцевих бюджетів, що стало одним з 

основних позитивних кроків реформування та дало органам місцевого 

самоврядування нові важелі впливу на розвиток території; 

- по-четверте, зміна умов оподаткування акцизним податком з реалізації 

підакцизних товарів ще раз показала непостійність податкової системи, що 

негативно позначається на можливостях розвитку громад та їх інвестиційній 

привабливості. 

Високий рівень фіскального перерозподілу, існуючий в системі 

функціонування бюджетів, ставить завдання формування ефективної 

структури бюджетних видатків, спрямованих на підтримку соціально-

економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Вагомість 

формування обдуманої видаткової політики полягає в її функціонуванні як 

джерела забезпечення реалізації потреб суспільства та впливі на формування 

якісного середовища ведення підприємницької діяльності, сприяння 
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інвестиційній привабливості адміністративно-територіальних одиниць, 

зокрема, регіонів. 

Згідно Бюджетного кодексу, видатки бюджету – це кошти, спрямовані 

на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом (до 

видатків бюджету не належать: погашення боргу, надання кредитів з 

бюджету, розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних 

паперів, повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів та 

інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування). При 

цьому, видатки бюджету класифікуються: 

- за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів – відомча 

класифікація; 

- за бюджетними програмами – програмна класифікація; 

- за функціями, з виконанням яких пов’язані видатки бюджету – 

функціональна класифікація; 

- за економічною характеристикою операцій, які здійснюються – 

економічна класифікація. 

Відповідно до ст.. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», формування видатків місцевого бюджету проводиться у 

відповідності до розмежування видатків між бюджетами, що визначено 

Бюджетним кодексом України (рис. 2.5), для забезпечення виконання 

органами місцевого самоврядування своїх повноважень. При цьому, 

розмежування видів видатків між місцевими бюджетами формується на 

основі принципу субсидіарності та максимального їх наближення до 

споживача суспільних послуг. Відповідно до цього критерію видатки 

місцевих бюджетів поділяються на групи, що наочно зображено на рис. 2.6.  

Дослідження такого розподілу видатків місцевих бюджетів ставить 

питання про доцільність їх поділу на власні та делеговані. 

 



116 
 

 

Рис. 2.5. Розподіл видатків бюджетів 

Джерело: на основі Бюджетного кодексу України 

 
Як звертають увагу представники науково-експертного середовища, 

«питання розподілу видатків на фінансування власних та делегованих 

повноважень є доволі дискусійними, базуються на застарілих стереотипах і 

потребують подальшого вдосконалення» [85]. Причиною цього є проблема 

співвідношення цих видів видатків місцевих бюджетів в їх складі. Видатки 

на забезпечення делегованих повноважень включають видатки на освіту, 

охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, державне 

управління тощо і становлять основну частку видатків місцевих бюджетів. 

Натомість, видатки на виконання власних повноважень, які спрямовуються 

на вирішення питань локального масштабу, в складі видатків місцевих 

бюджетів становлять мізерну їх частку. Таким чином, основним результатом 

Видатки на 
забезпечення 

конституційного ладу, 
державної цілісності і 

суверенітету, 
незалежного 

судочинства тощо 

Видатки, які 
визначаються функціями 
держави, а забезпечення 

ефективного їх 
виконання здійснюється 

на основі принципу 
субсидіарності 

Видатки, спрямовані на 
забезпечення і реалізація 

прав та обов’язків 
місцевого 

самоврядування, мають 
місцевий характер 

Видатки, які 
можуть бути передані 

на виконання на 
регіональний та 
місцевий рівень 

 

Видатки Державного 
бюджету 

не можуть бути 
передані на виконання 
на регіональний та 
місцевий рівень 

Видатки місцевих 
бюджетів 

 

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ 
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Рис. 2.6. Розподіл видатків бюджетів 

Джерело: побудовано  на основі Бюджетного кодексу України 

 

видаткової політики, зосередженої на фінансуванні делегованих 

повноважень, є функціонування місцевих бюджетів як інструменту 

соціально-економічної полiтики центрального рівня державної управлінської 

системи, наслідком чого, знову ж таки (як і у випадку формування податкової 

бази місцевих бюджетів), є зниження рівня фінансової самостійності 

місцевих бюджетів, неврахування інтересів та особливостей розвитку 

регіонів та адміністративно-територіальних одиниць локального рівня.  

З проблеми неефективності розподілу видатків випливає проблема 

незадовільної структури видатків місцевих бюджетів. Якщо звернути увагу 

на ранжування основних напрямів фінансування в загальній структурі 

проведених видатків Зведеного бюджету України за останнє десятиліття 

(табл. 2.2), зрозумілою стає орієнтованість видаткової політики держави на 

забезпечення та реалізацію саме видатків соціального спрямування.  

Видатки на 
функціонування 

бюджетних установ і 
реалізацію заходів, 
спрямованих на 
забезпечення 

першочергового надання 
гарантованих послуг  та 
розташованих найближче 
до споживачів цих послуг 

Видатки на 
функціонування 

бюджетних установ і 
реалізацію заходів, 
спрямованих на 

забезпечення надання 
гарантованих послуг для 
усіх громадян України  

 

Видатки на функціону-
вання бюджетних 
установ і реалізацію 

заходів, спрямованих на 
забезпечення надання 
гарантованих послуг для 

окремих категорій 
громадян, або реалізацію 
програм, потреба в яких 
існує на усій території 

України  

Видатки, що здійсню-
ються з бюджетів міст 
обласного та респуб-
ліканського значення, 
районних та бюджетів 
об’єднаних територі-
альних громад, міст 
Києва та Севастополя 

Видатки, що 
здійснюються з 

бюджетів сіл, селищ, 
міст та бюджетів 

об’єднаних 
територіальних громад, 

міст Києва та 
Севастополя 

Видатки, що 
здійснюються з 
бюджету АРК та 

обласних бюджетів, 
міст Києва та 
Севастополя 

 

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
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Таблиця 2.2 

Ранжування основних напрямів фінансування в загальній структурі проведених видатків Зведеного бюджету України 

за період  2006-2018 рр. 
Місце 
в рей-
тингу 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

Соцзахист та 
соціальне 

забезпечення 

2 Освіта Освіта Освіта Освіта Освіта Освіта Освіта Освіта Освіта Загальнодер-
жавні функції 

Загальнодер-
жавні функції 

Загальнодер-
жавні функції 

 

Освіта 

3 
Економічна 
діяльність 

Економічна 
діяльність 

Економічна 
діяльність 

Економічна 
діяльність 

Загальнодер-
жавні функції 

Економічна 
діяльність 

Економічна 
діяльність 

Загальнодер-
жавні функції 

Загальнодер-
жавні функції Освіта Освіта 

 

Освіта 

Загальнодер-
жавні функції 

4 
Загальнодер-
жавні функції 

Охорона 
здоров’я 

Охорона 
здоров’я 

Охорона 
здоров’я 

Охорона 
здоров’я 

Загальнодер-
жавні функції 

Охорона 
здоров’я 

Охорона 
здоров’я 

Охорона 
здоров’я 

Охорона 
здоров’я 

Охорона 
здоров’я 

Охорона 
здоров’я 

Охорона 
здоров’я 

5 
Охорона 
здоров’я 

Загальнодер-
жавні функції 

Загальнодер-
жавні функції 

Загальнодер-
жавні функції 

Економічна 
діяльність 

Охорона 
здоров’я 

Загальнодер-
жавні функції 

Економічна 
діяльність 

Громадський 
порядок,  

судова влада 
Економічна 
діяльність Оборона 

Громадський 
порядок, 

судова влада 
Економічна 
діяльність 

6 
Громадський 
порядок, 

судова влада 

Громадський 
порядок, 

судова влада 

Громадський 
порядок, 

судова влада 

Громадський 
порядок, 

судова влада 

Громадський 
порядок, 

судова влада 

Громадський 
порядок, 

судова влада 

Громадський 
порядок, 

судова влада 

Громадський 
порядок, 

судова влада 
Економічна 
діяльність 

Громадський 
порядок, 

судова влада 

Громадський 
порядок, 

судова влада 
Економічна 
діяльність 

Громадський 
порядок, 

судова влада 

7 
Житлово-
комунальне 
господарство 

Оборона Оборона Оборона 
Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Оборона 
Житлово-
комунальне 
господарство 

Оборона Оборона Оборона Економічна 
діяльність Оборона Оборона 

8 Оборона 
Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Оборона 
Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Оборона 
Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

9 
Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Житлово-
комунальне 
господарство 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

Духовний та 
фізичний 
розвиток 

10 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Охорона 
навколиш-

нього 
природного 
середовища 

Джерело: складено за [39] 
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Слід зауважити, що це є тенденція функціонування бюджетної системи 

України з періоду її становлення як незалежної держави і до сьогоднішнього 

дня.  

Переважання видатків соціального спрямування над видатками, що 

спрямовуються на забезпечення стратегічних програм економічного 

розвитку, має негативний ефект на розвиток бюджетної системи та економіки 

країни загалом і характеризується такими аспектами: 

- «проїдання» бюджетних коштів не сприяє соціально-економічному 

зростанню, тобто не сприяє формуванню додаткових джерел наповнення 

місцевих бюджетів; 

- видаткова політика соціального спрямування характеризується 

постійним збільшенням потреби у фінансових ресурсах для реалізації 

соціальних видатків, що вимагає постійного зростання доходів місцевих 

бюджетів, яке, при цьому, не має жодного економічного підґрунтя;  

- зростання потреби у фінансових ресурсах для проведення соціальних 

видатків вимагає їх залучення з інших джерел, зокрема, шляхом запозичень, 

що є деструктивним чинником фінансової стабільності держави.  

Отже, політика формування видатків місцевих бюджетів, в структурі 

яких стабiльно висока частка видатків соціального спрямування, не 

забезпечує високого рівня соціального захисту населення та 

характеризується  низькими показниками якості життя. Відтак, постає 

необхідність реформування видаткової політики місцевих бюджетів та 

держави загалом і проведення структурних реформ складових соціальної 

сфери держави для підвищення результативності використання фінансових 

ресурсів державного та місцевого бюджетів. 

Слід зауважити, що зростання видатків соціального спрямування 

відбувається на тлі зменшення видатків капітального спрямування, що є 

іншою стороною проблеми формування ефективної видаткової політики 

місцевих бюджетів. При цьому, капітальні видатки, які сьогодні 

фінансуються з місцевих бюджетів, включають, в основному, видатки на 
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ремонт та реконструкцію, а, відтак, лише дотично збезпечують виконання 

функції стабілізації та забезпечення розширеного економічного відтворення, 

підтримки розвитку галузей економіки, модернізацію інфраструктури, 

розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційних технологій.   

Такий напрям використання капітальних видатків впливає і на рівень 

фінансової автономії місцевих бюджетів, оскільки «унеможливлює 

проведення органами місцевого самоврядування власної політики, пов’язаної 

з фінансуванням розвитку місцевого господарства» [58]. 

Окрім того, існують і інші проблеми ефективного проведення 

капітальних видатків: 

1. По-перше, в забезпеченні фінансовими ресурсами окремих соціально-

економічних напрямів вагому роль відіграє так звана «пріоритетність» галузі 

чи сфери фінансування. Так, видатки соціального спрямування фінансуються 

на 95% і більше відсотків від плану. Щодо капітальних видатків, 

спостерігається постійне і систематичне недофінансування відповідних 

програм та проектів, результатом чого є їх незавершеність та несвоєчасність 

реалізації, тобто неефективність освоєння коштів державного та місцевих 

бюджетів.  

2. По-друге, на фінансування окремих проектів впливає низка 

суб’єктивних (несвоєчасність затвердження порядку використання 

бюджетних коштів, непрозорість та складність механізму одержання 

потрібних фінансових ресурсів суб’єктами господарювання, непрозорість 

розподілу, проведення конкурсів тощо)  та об’єктивних (неповний обсяг 

надходження фінансових ресурсів до спеціального фонду місцевих 

бюджетів) чинників, які часто сповільнюють або зупиняють реалізацію 

програм та проектів.  

Таким чином, аналізуючи особливості здійснення видаткової політики 

місцевих бюджетів, слід зробити такі висновки: 

- розподіл видаткових повноважень між бюджетами різних рівнів 

характеризується нечіткістю та дублюванням; 
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- основна питома вага в складі видатків місцевих бюджетів належить 

делегованим видаткам, видатки на забезпечення власних повноважень 

складають мізерну частку, що посилює залежність місцевих бюджетів від 

рішень уряду; 

- основним напрямом видатків місцевих бюджетів є забезпечення 

видатків соціального спрямування, що характеризує бюджетну політику 

держави як «політику проїдання»; 

- сформований механізм забезпечення видатків місцевих бюджетів 

забезпечує повну залежність місцевих бюджетів та дій органів місцевого 

самоврядування від рішень на центральному рівні.  

Дослідження стану формування та використання місцевих бюджетів 

дозволило зробити висновок: місцеві бюджети в Україні розбалансовані, 

дохідна частина таких бюджетів характеризується неспроможністю 

забезпечити фінансування не лише програм розвитку регіонів, а й надання 

основних суспільних послуг. Питання розбалансованості місцевих бюджетів 

вирішується за допомогою надання з державного бюджету міжбюджетних 

трансфертів.  

У результаті прийняття змін до Бюджетного кодексу України у грудні 

2014 року було змінено систему міжбюджетних трансфертів та сформовано 

нову систему бюджетного вирівнювання. Так, основними видами 

міжбюджетних трансфертів є: 

- базова дотація (трансферт, наданий з державного до місцевого 

бюджету для вирівнювання податкоспроможності відповідної території); 

- субвенції; 

- реверсна дотація (трансферт, який передається з місцевого бюджету до 

державного для забезпечення горизонтального вирівнювання податкової 

спроможності території); 

- додаткові дотації. 

Місцеві бюджети, в яких передбачено використання відповідних 

міжбюджетних трансфертів, подано в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Місцеві бюджети, в яких передбачене використання міжбюджетних 

трансферів 

Вид трансферту 
Обласні 
бюджети 

Бюджет 
м.Києва 

Бюджети міст 
обласного 
значення, 
районів 

Бюджети 
об’єднаних 
територіаль
них громад 

1 2 3 4 5 

Базова дотація + - + + 

Освітня субвенція + + + + 

Субвенція на 
підготовку 
робітничих кадрів 

+ + - - 

Медична субвенція + + + + 

Субвенція на 
забезпечення 
медичних заходів 

+ + - - 

Реверсна дотація + - + + 

Джерело: складено на основі Бюджетного кодексу 
 

Базова та реверсна дотації – це протилежні за напрямом руху грошові 

потоки, основна мета існування яких полягає у забезпеченні горизонтального 

вирівнювання податкової спроможності місцевих бюджетів. Механізм 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів 

показано на рис. 2.7. Таким чином, якщо значення індесу 

податкоспроможності становить 0,9-1,1, вирівнювання не здійснюється; якщо 

менше 0,9 – місцевому бюджету надається базова дотація в обсязі 80% від 

суми, необхідної для досягнення значення індексу 0,9; якщо більше 1,1 – з 

відповідного місцевого бюджету передається реверсна дотація – 50% суми, 

яка перевищує значення індексу 1,1.  При цьому, вирівнювання здійснюється 

лише з урахуванням податку на прибуток підприємств  та податку на доходи 

фізичних осіб для обласних бюджетів та податку на доходи фізичних осіб для 

інших місцевих бюджетів. 
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Рис. 2.7. Механізм горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

місцевих бюджетів 

Джерело: складено на основі Бюджетного кодексу України 

 

Основними позитивними моментами запровадження горизонтального 

вирівнювання податкової спроможності місцевих бюджетів є такі: 

- по-перше, формування реверсної дотації здійснюється на основі аналізу 

доходів по двох податках (податку на прибуток та податку на доходи 

фізичних осіб), що не впливає на рівень зацікавленості органів місцевого 

самоврядування щодо акумулювання якнайбільших обсягів доходів до 

місцевих бюджетів; 

- по-друге, базова дотація забезпечує 80% необхідних фінансових 

ресурсів, інші 20% мають бути закумульовані на рівні відповідного місцевого 

бюджету, що є одним з чинників стимулювання громад до розвитку. 

Податок на прибуток 

Обласні 
бюджети 

Бюджети міст 
обласного 

Бюджети об’єднаних 
територіальних 
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ПОДАТКОВОЇ 

СПРОМОЖНОСТІ – 
ОБСЯГ 

НАДХОДЖЕННЯ 
ВІДПОВІДНОГО 
ПОДАТКУ НА 1 
ЖИТЕЛЯ ДО 
СЕРЕДНЬОГО 
ЗНАЧЕННЯ ПО 

УКРАЇНІ 

Податок на доходи фізичних осіб 

-50% 
Реверсна 
дотація 

+80% 

1,1 

1,0 

0,9 Базова 
дотація 
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Якщо порівняти аналізовану систему бюджетного вирівнювання з 

попередньо функціонуючою, бачимо повне оновлення механізму надання 

міжбюджетних трансфертів та їх складу. Передусім, змінилася структура 

трансфертів, що направляються з державного бюджету до місцевих. До 

реформування основним видом трансфертів були дотації вирівнювання, що 

свідчило про «розбалансованість та необхідність вирівнювання дохідної 

спроможності місцевих бюджетів» [58]. Після проведення реформи держава 

звернулася до використання іншого інструменту бюджетного вирівнювання – 

субвенції.  

Використання субвенцій для забезпечення міжбюджетного 

вирівнювання характеризується деякими особливостями впливу на розвиток 

місцевих бюджетів. Враховуючи те, що субвенція є цільовим трансфертом, її 

використання означає зниження рівня впливу органів місцевого 

самоврядування на питання її використання та посилення залежності 

місцевих бюджетів від розподілу фінансових ресурсів на центральному рівні. 

Якщо до реформи 2014 року видатки на забезпечення виконання делегованих 

повноважень місцевих бюджетів були враховані при визначенні дотації 

вирівнювання з державного бюджету, то з 2015 р. для виконання цих 

повноважень було сформовано та надано на місцевих рівень освітню, 

медичну субвенції тощо.  При цьому, органи місцевого саомрвядування 

втрачають можливість впливу на розподіл та використання наданих ресурсів, 

оскільки вони мають цільовий характер. Але, залишки по освітній і субвенції 

на підготовку робітничих кадрів на кінець року, згідно Закону України «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 2 березня 2015 р. № 212-

VIII [206], у випадку повного впродовж року забезпечення поточних видaтків 

установ і відсутності заборгованості не повертаються до державного 

бюджету, а залишаються для їх використання на проведення капітальних 

видатків. Це позитивний аспект формування субвенцій, оскільки стимулює 

до ефективного використання коштів. 
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Окремо слід звернути увагу на те, що головними розпорядниками 

коштів, які надаються до місцевих бюджетів у вигляді субвенцій, є профільні 

міністерства: у випадку надання освітньої та субвенції на підготовку 

робітничих кадрів – Міністерство освіти та науки України, медичної та 

субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм – 

Міністерство охорони здоров’я, соціальних субвенцій –Мінсоцполітики. 

Основною метою такого кроку є посилення відповідальності профільних 

міністерств за розвиток галузей та ефективне витрачання коштів. Окрім 

цього, таким нововведенням переслідується і мета максимізації зусиль 

профільних міністерств на реалізації державної політики в конкретних 

галузях, тобто забезпечення комплексного підходу до питання розвитку 

відповідної сфери та узгодження планів розвитку галузей з наявними 

ресурсами. 

Попри це, невирішеним є питання розрахунку обсягів трансфертів та їх 

перерахування. Передусім, розподіл медичної, освітньої і субвенції на 

підготовку робітничих кадрів не передбачає врахування термінів виплати 

заробітної плати та оплати комунальних послуг, наслідком чого стане 

накопичення кредитoрської заборгованості за цими виплатами. 

Таким чином, дослідження формування нової системи міжбюджетних 

трансфертів та горизонтального вирівнювання податкової спроможності 

місцевих бюджетів характеризується такими аспектами: 

- зміною структури міжбюджетних трансфертів, що надаються з 

державного до місцевих бюджетів в сторону використання субвенцій, 

результатом чого є зниження впливу органів місцевого самоврядування на 

обсяги та напрями використання наданих ресурсів і зростання централізації 

використання фінансових ресурсів; 

- можливістю використання механізму горизонтального вирівнювання 

податкової спроможності місцевих бюджетів як інструменту стимулювання 

розвитку адміністративно-територіальних одиниць; 
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- посиленням відповідальності профільних міністерств за розвиток 

відповідних галузей через їх функціонування як головних розпорядників 

коштів в рамках розподілу фінансових ресурсів та їх надання у вигляді 

відповідних субвенцій. 

Таким чином, проаналізувавши механізм організації місцевих бюджетів 

в Україні, можна зробити такі висновки: 

1. Реформування системи організації місцевих бюджетів в Україні 

відповідно до умов фінансової децентралізації характеризується появою 

проблем, вирішення яких та пришвидшення реформи місцевого 

самоврядування можливе за умови реалізації секторальних реформ. 

2. Реформування системи податкових надходжень місцевих бюджетів 

характеризується зростанням ролі місцевих податків та зборів, що є 

позитивним результатом децентралізації; позбавленням бюджетів місцевого 

самоврядування основного бюджетоутворюючого податку (податку на 

доходи фізичних осіб), що в основному суперечить принципам фінансової 

децентралізації, в основі яких лежить бюджетна автономія; нестабільність, 

що передусім впливає на інвестиційну привабливість регіонів та локальних 

територіальних утворень. Відтак, першочерговим є розробка та обрання 

алгоритму формування доходів місцевих бюджетів з чітко визначеною 

направленістю на забезпечення фінансової автономії та фінансової 

спроможності і його реалізація на постійній основі. 

3. Система видатків місцевих бюджетів характеризується соціальною 

спрямованістю та формуванням відповідно до вимог та завдань центрального 

рівня. Першочерговим завданням реформування цієї системи є направленість 

частини фінансових ресурсів на забезпечення капітальних видатків та 

забезпечення виконання власних повноважень органів місцевого 

самоврядування. 

4. Реформована система міжбюджетних трансфертів характеризується 

новим поглядом на забезпечення вирівнювання спроможності місцевих 

бюджетів для надання суспільних послуг. Проте, використання субвенцій як 
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цільового трансферту знижує рівень участі органів місцевого 

самоврядування в питанні використання наданих з державного бюджету 

фінансових ресурсів. 

 

 

2.2.  Інституційно-правові основи формування та виконання 

місцевих бюджетів в контексті фінансової децентралізації 

 

Дослідження особливостей організації місцевих бюджетів в Україні 

дозволило виокремити основні проблеми та недоліки цього процесу, які 

негативно впливають на розвиток бюджетної системи країни загалом, а саме: 

- низький рівень податкового потенціалу території; 

- централізований рівень управління видатками; 

- обмеження доступу органів місцевого самоврядування до кредитних 

ресурсів; 

- організація системи міжбюджетного вирівнювання, яка спричиняє 

появу «територій-реципієнтів» та призводить до низького зацікавлення 

місцевого самоврядування питанням розвитку своєї території. 

З зазначеного можна зробити висновок: існуюча система організації 

місцевих бюджетів в Україні не забезпечувала створення для органів 

місцевого самоврядування економічних стимулів для розвитку відповідних 

територій і регіонів, росту їх податкової спроможності та забезпечення 

ефективного використання бюджетних ресурсів. Як звертає увагу І. Луніна 

[149], в Україні 40% з 12 тис. територіальних громад мають чисельність 

мешканців, меншу від 1000 осіб, 10% - меншу від 500 осіб. При цьому, 

науковець звертає увагу на те, що в більшості громад практично 80% 

видатків – це видатки на забезпечення управлінських функцій, що, 

відповідно, акцентує увагу та виділяє проблему відсутності фінансування 

інвестиційних витрат та напрямів, які визначені як обов’язкові для реалізації 

з боку органів місцевого самоврядування. 
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Станом на 2014 рік в Україні було взято курс на реформування системи 

місцевого самоврядування в напрямі децентралізації. Було започатковано 

адміністративно-територіальну реформу та формування об’єднаних 

територіальних громад, а також низку секторальних реформ.  

В такому контексті доцільним є визначення ролі фінансової 

децентралізації як чинника впливу на розвиток системи місцевих бюджетів. 

Як звертають увагу економісти, саме децентралізація забезпечить 

ефективне використання ресурсного та управлінського потенціалів регіонів 

та адміністративно-територіальних одиниць на локальному рівні «в контексті 

зміни державної регіональної політики, що полягає в зміщенні акцентів із 

забезпечення пропорційного розвитку регіонів на переважне фінансування 

стійких, інноваційно-активних територій, що можуть стати локомотивами 

зростання і виведення економіки всієї країни з кризи» [21]. Вона передбачає 

передачу на місцевий і регіональний рівень ті повноваження, підкріплені 

ресурсами, які органи місцевого самоврядування здатні самостійно освоїти 

для виконання покладених на них функцій [26].    

В питанні визначення фінансової децентралізації серед вчених немає 

єдиної думки щодо трактування цього поняття. Так, Н. Шибаєва та Т. Бабан 

[296] поділяють думку польського професора Є. Руськовського [324] та 

визначають фінансову децентралізацію як наявність фінансових засобів та 

ознаку здійснення право установчих дій щодо володіння, користування і 

розпорядження фінансовими ресурсами, які перебувають у власності громад. 

Н.У. Бикадорова  визначає фінансову децентралізацію як процес розподілу 

функцій, повноважень, фінансових ресурсів і відповідальності за їх 

використання між центральними органами влади  і органами місцевого 

самоврядування [25]. Увагу слід звернути на визначення Л. Фурдичко, 

відповідно до якого бюджетна децентралізація – це перенесення надходжень 

доходів та здійснення видатків на більш низький рівень уряду при 

одночасному збереженні фінансової відповідальності [289].  

Фінансова децентралізація передбачає такі напрямки реформування: 
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- децентралізацію доходів, яка полягає у закріпленні за місцевими 

бюджетами власних доходів, достатніх для виконання органами місцевого 

самоврядування покладених на них функцій; 

- децентралізацію видатків, яка передбачає надання органам 

місцевого самоврядування фінансових ресурсів  для виконання функцій; 

- процесуальну самостійність, яка полягає в праві органів 

місцевого самоврядування на самостійне формування та затвердження, а в 

подальшому і виконання бюджетів, поданні звітності та проведенні 

ефективного контролю.  

Як зазначає Г. Возняк, «зважаючи на те, що розвиток регіонів є 

неоднорідним, доцільність впровадження бюджетної децентралізації 

зумовлена підвищенням ефективності функціонування бюджетної системи 

держави через організацію та надання суспільних послуг у такий спосіб, щоб 

вони максимально відповідали вподобанням населення» [58]. І. Луніна 

акцентує увагу на необхідності організації системи місцевих бюджетів на 

основі принципу фіскальної ефективності, відповідно до якого споживачі 

суспільних благ повинні фінансово забезпечувати їх надання через сплату 

податкових платежів [156]. Відповідно до такого підходу, по-перше, 

податкове навантаження не виходить за межі відповідної територіальної 

громади, по-друге, рівень оподаткування визначає рівень одержання 

жителями громади суспільних благ та послуг. Основною перевагою побудови 

системи місцевих бюджетів на основі принципу фіскальної еквівалентності є 

наявність стимулів до ефективних та виважених рішень органів місцевого 

самоврядування щодо використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, 

від чого залежить економічний та соціальний розвиток адміністративно-

територіальної одиниці. 

А. Шах звертає увагу на таку перевагу фінансової децентралізації, як 

«жорсткі бюджетні рамки» для функціонування органів місцевого 

самоврядування, що спонукає їх до оптимізації доходів і підвищення 

податкової спроможності територіальних громад [338]. 
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Таким чином, основними аргументами на кориcть фінансової 

децентралізації є її здатність забезпечити горизонтальну та вертикальну 

бюджетну конкуренцію, що сприятиме економічному розвитку територій та 

регіонів і покращенню якості надання суспільних послуг, а також можливість 

збільшення аллокативної ефективності від надання таких послуг, тобто 

акцентування уваги на забезпеченні індивідуальних вподобань жителів 

території. Попри це, фінансова децентралізація сприяє появі низки 

економіко-політичних ризиків, пов’язаних з переміщенням уваги на 

задоволення локальних інтересів та зниження ваги регіональних і 

національних. Основні переваги та недоліки фінансової децентралізації 

наведено на рис. 2.8. 

 

 

 

Рис. 2.8. Недоліки та переваги фінансової децентралізації 

Джерело: розробка автора. 
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Проведення децентралізації має базуватися на формуванні умов для 

надання органами місцевого самоврядування суспільних послуг високої 

якості у відповідності до вимог місцевого населення («самоврядування 

створюється для того, щоб забезпечувати місцеві інтереси» [252]), на 

формуванні відповідальності органів місцевого самоврядування за виконання 

своїх обов’язків та реалізацію функцій, тобто за ефективну видаткову та 

дохідну бюджетну політику, та на забезпечення фінансової незалежності 

територіальних громад і регіонів та їх економічний розвиток. 

Концептуальними складовими фінансової децентралізації мають бути 

такі напрями змін: 

1.Укрупнення територіальних громад та регіонів. З цього кроку 

розпочиналася реформа децентралізації в більшості країн Заходу. Його 

направленість – забезпечення відповідності фінансових можливостей органів 

місцевого самоврядування та їх функціональних повноважень. Досвід 

європейських країн показує існування прямої залежності в питанні 

фінансової спроможності адміністративно-територіального утворення та 

кількості населення на його території.  Відтак, в країнах ЄС було 

запроваджено Систему номенклатури територіально-статистичних одиниць 

за критерієм чисельності населення (NUTS). Сформована система передбачає 

п’ять рівнів територіально-статистичних одиниць, перші три з яких є 

регіональними, а два інші – місцевими одиницями статистики ЄС. 

Запровадження чіткої класифікації адміністративно-територіальних одиниць 

з визначенням кількості жителів таких утворень відповідає необхідності 

формування самодостатніх та фінансово-незалежних одиниць в системі 

адміністративно-територіального устрою. «Оптимальним є такий розмір 

первинної одиниці, на якому можливе забезпечення основних потреб 

населення та самодостатнє функціонування. Ті громади, що не мають 

достатніх ресурсів для розвитку, повинні підлягати укрупненню» [279]. З 

іншого боку, враховуючи взятий Україною курс на євроінтеграцію, важливим 
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є врахування досвіду, вимог та норм країн-членів ЄС в питанні 

адміністративно-територіального устрою.  

1. Розмежування та законодавче закріплення видаткових і 

функціональних повноважень центральних та місцевих органів влади та 

органів місцевого самоврядування. Основним завданням цього кроку є чітке 

визначення сфери повноважень різних рівнів управління та усунення 

дублювання їх функцій. При цьому, як зауважує І.О. Луніна, повноваження 

щодо надання суспільних благ та фінансування відповідних видатків мають 

належати до одного рівня  влади, що дозволить встановити відповідальність 

відповідних органів за виконання покладених на них функцій [156].  

До повноважень центральних органів влади слід віднести ті, вирішення 

та реалізація яких є першочерговою на всій території країни, а саме: 

забезпечення макроекономiчної стабілізації; надання послуг, важливих для 

всієї країни (боротьба зі СНІДом та іншими захворюваннями, санітарно-

епідеміологічні заходи тощо); фінансування програм та заходів 

національного значення; реалізація політики розподілу та перерозподілу 

доходів та інші. 

До повноважень органів місцевого самоврядування слід віднести такі, 

що спрямовані на вирішення завдань на відповідній території, які не мають 

зовнішнього впливу. При цьому, результатом проведення реформи місцевого 

самоврядування має стати наближення надання послуг до жителів 

відповідних територій для максимально якісного задоволення їх потреб. 

2. Забезпечення фінансової спроможності регіонів та 

територіальних громад. Серед інструментів забезпечення фінансової 

спроможності основними є:  

- розподіл дохідних джерел за рівнями бюджетної системи;  

- рівень податкової спроможності та податкової автономії органів 

самоврядування;  

- трансфертна політика держави;  
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- моніторинг та контроль за використанням фінансових ресурсів 

місцевих бюджетів.  

Використання цих фінансових інструментів може стимулювати органи 

місцевого самоврядування до сприяння розвитку підприємництва та 

залучення інвестиційних ресурсів, а, відтак, до розвитку території. 

Як уже зазначалося, практична реалізація реформи децентралізації 

розпочалася в Україні у 2014 році. Нормативно-правова база процесу 

реформування представлена такими актами. 

1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [225].  

Метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої 

моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації 

влади в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії 

місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і 

фінансової самодостатності місцевого самоврядування. 

2. Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська 

Україна» [285].  

Основними завданнями децентралізації та реформи місцевого 

самоврядування визначено: 

- ефективний розподіл повноважень (в напрямку максимального 

наближення до громадян надання публічних послуг, визначення та 

встановлення переліку повноважень органів місцевого самоврядування та 

органів влади різних рівнів, запровадження прозорих механізмів 

адміністративного нагляду органів державної влади за органами місцевого 

саомрвядування); 

- належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування 

(розширення та закріплення стабільних джерел наповнення місцевих 

бюджетів, надання права органам місцевого самоврядування обслуговувати 

місцеві бюджети (спецфонд) в банківських установах, запровадження 
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горизонтальної системи вирівнювання спроможності місцевих бюджетів, 

спрощення доступ органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсів); 

- формування самодостатніх громад (визначення критеріїв 

формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня, 

запровадження зміни меж територіальних громад); 

- територіальна організація влади на місцевому рівні (внесення 

змін до Конституції України, забезпечення деконцентрації та децентралізації 

повноважень, реорганізація місцевих держадміністрацій в органи 

префектурного типу, усунення дублювання повноважень органів влади 

різних рівнів, удосконалення механізмів державно-приватного партнерства та 

інструментів Державного фонду регіонального розвитку). 

3. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 

року [212].  

Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку 

визначено однією з трьох інтегрованих цілей, для чого передбачено 

виконання таких завдань: 

- запровадження триланкової системи адміністративно-

територіального устрою; 

- досягнення оптимального розподілу повноважень між органами 

місцевого самоврядування та органами влади різних рівнів; 

- бюджетна децентралізація; 

- забезпечення умов для зміцнення економічної бази розвитку 

територіальних громад. 

4. Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні та План заходів з реалізації 

Концепції [215].  

Критерієм формування базового рівня адміністративно-

територіального устрою є рівень доступності основних публічних послуг, які 

надаються на території громади. 
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Етапи реалізації Концепції: 2014 рік – підготовчий етап, 2015-2017 

роки – етап реалізації. 

Основними завданнями реформування місцевого самоврядування 

визначено: 

- забезпечення доступності та якості надання послуг; 

- формування трирівневого адміністративно-територіального 

устрою (громада – район - регіон);  

- оптимальний розподіл повноважень; 

- створення умов для виконання органами місцевого 

самоврядування власних та делегованих повноважень. 

5. Закон України «Про співробітництво територіальних 

громад» від 17.06.2014 р. [223].  

Законом визначено механізм об’єднання матеріальних і фінансових 

ресурсів тeриторіальних громад. Основними формами співробітництва є: 

делегування завдань та ресурсів, спільне фінансування, утворення спільних 

комунальних підприємств, спільних органів управління, реалізація спільних 

проектів. 

6. Закон України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» від 5.02.2015 р. [211].  

Законом регулюються відносини в процесі добровільного об’єднання 

територіальних громад. Сформовано порядок та умови добровільного 

об’єднання громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад. 

Визначено порядок державної підтримки добровільного об’єднання громад.  

7. Методика формування спроможних територіальних громад 

від 8.04.2015 р. [214].  

Визначено механізм та умови формування спроможних територіальних 

громад, порядок і схвалення перспективного плану формування територій 

громад областей. Визначено поняття «спроможна територіальна громада».  

8. Зміни до Бюджетного кодексу України [217] та 

Податкового кодексу України [209].  
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Прийняття законів спрямоване на збільшення фінансової бази 

місцевого самоврядування та розширення його повноважень. 

Першим етапом децентралізації в Україні стало об’єднання 

територіальних громад та наділення їх відповідними повноваженнями і 

джерелами доходів місцевих бюджетів. Відповідно до Методики формування 

спроможних територіальних громад [213], спроможні територіальні громаді – 

це територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного 

об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого 

самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у 

сферіосвіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-

комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового 

забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. Відповідно до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» [211] та Методики формування 

спроможних територіальних громад [214], формування спроможних 

територіальних громад має здійснюватися відповідно до таких умов: 

- територія громади є нерозривною, її межі визначаються по 

зовнішніх межах територіальних громад, які об’єдналися; 

- в складі об’єднаної територіальної громади не може існувати 

іншої територіальної громади, що має власний представницький орган; 

- сформована громада має розташовуватися в межах однієї області; 

- формування об’єднаних територіальних громад має відбуватися 

на основі врахування географічних, природних, історичних, культурних та 

етнічних чинників їх розвитку; 

- умовою об’єднання має стати забезпечення надання суспільних 

послуг якості, не нижчої, ніж до об’єднання; 

- адміністративним центром об’єднаної територіальної громади 

має бути населений пункт, розташований найближче до географічного 

центру території ОТГ, та відповідати вимогам щодо відповідного рівня 

розвитку інфраструктури; 
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- зона доступності адміністративного центру об’єднаної громади 

може бути на відстані 20-25 км для максимально швидкого надання 

суспільних послуг. 

Формування спроможних територіальних громад має здійснюватися на 

основі перспективного плану, розробленого обласними державними 

адміністраціями та затвердженого Кабінетом Міністрів України. Фінансові та 

управлінські преференції, які при цьому надаються об’єднаній громаді, є 

доступними лише при відповідності формування такої громади 

Перспективного плану. Як зазначають А. Мельничук та П. Остапенко, «це 

головний запобіжник щодо поширення великої кількості не спроможних 

дотаційних та ресурсонезабезпеченних ОТГ» [162]. При цьому, формування 

Перспективних планів характеризується наявністю так званих «сірих зон», на 

території яких відсутні варіанти об’єднання. Основними причинами 

існування територій, де навіть в Перспективному плані не сформовано 

громади, є такі:  

- наявність громад, жителі та органи місцевого самоврядування 

яких не мають намірів об’єднюватися, помилково характеризуючи свою 

громаду як фінансово спроможну; 

- спроби формування територіальних громад в територіальних 

межах сьогодні існуючих районів; 

- небажання місцевих посадовців до формування спроможних 

територіальних громад, внаслідок чого вони можуть втратити керівні посади. 

 Станом на 2019 рік Кабінетом міністрів України погоджено і визнано 

спроможними 82% запропонованих Перспективних планів (табл. 2.4), решта 

направлені на доопрацювання.  

Зважаючи на заявлену «добровільність» формування спроможних 

територіальних громад, затвердження Перспективних планів можна 

характеризувати як обмеження державою права на добровільне об’єднання. 

Проте, визначення об’єднаних територіальних громад як спроможних  

ставить перед громадами в процесі їх об’єднання вимогу фінансової 



138 
 

 

незалежності та здатності забезпечувати надання відповідних суспільних 

послуг, чого часто не дотримуються.  

 

Таблиця 2.4 

Параметри формування об’єднаних територіальних громад відповідно 

до Перспективних планів формування територій громад областей станом на 

1.01.2019 року 

Область 

Кількість рад до реформування Кількість 
ОТГ у 

Перспек-
тивних 
планах 

Кількість 
ОТГ 

Кількість 
населених 
пунктів в 
складі 
ОТГ 

Всього Міських 
Селищ-
них 

Сільсь-
ких 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вінницька 707 18 28 661 58 42 125 
Волинська 412 11 22 379 74 51 222 
Дніпропетровська 348 20 40 288 92 63 193 
Донецька 289    45 16 100 
Житомирська 631 12 40 579 64 56 410 
Закарпатська 337 11 19 307 0 6 20 
Запорізька 299 14 22 263 72 52 188 
Івано-
Франківська 

516 15 24 477 60 30 137 

Київська 661 26 30 605 29 17 108 
Кіровоградська 415 12 27 376 53 21 62 
Луганська 194 10 25 159 28 22 91 
Львівська 711 44 34 633 85 40 164 
Миколаївська 314 10 17 287 40 41 142 
Одеська 490 19 32 439 34 31 135 
Полтавська 503 15 21 467 54 46 169 
Рівненська 365 11 16 338 66 34 113 
Сумська 420 16 20 384 53 34 167 
Тернопільська 615 18 17 580 59 49 282 
Харківська 458 17 60 381 58 17 79 
Херсонська 298 9 30 259 49 31 105 
Хмельницька 605 13 24 568 62 45 348 
Черкаська 556 16 15 525 56 55 204 
Чернівецька 271 11 8 252 42 33 118 
Чернігівська 569 16 28 525 52 44 328 
Джерело: побудовано за даними [350] 

 

Відтак, затвердження Перспективних планів дозволяє, по-перше, 

забезпечити реалізацію політики територіальної організації влади та 

ефективно провести адміністративно-територіальну реформу, по-друге, 
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запобігти формуванню об’єднаних територіальних громад, не спроможних 

забезпечити виконання покладених на них повноважень, по-третє, 

стимулювати новоутворені громади, що не відповідають Перспективним 

планам, до подальшого об’єднання. 

Аналізуючи особливості проведення адміністративно-територіальної 

реформи в рамках децентралізації та перші результати формування і 

функціонування об’єднаних територіальних громад, доцільним є виокремити 

такі проблемні аспекти: 

- інтенсивність формування об’єднаних територіальних громад в 

областях є різною. Найбільше об’єднаних громад в Дніпропетровській (60), 

Житомирській (51) та Волинській (50) областях. Натомість, в Закарпатській 

(6) та Луганській (9) їх найменше; 

- вже сформовані об’єднані територіальні громади відрізняються 

як за кількістю об’єданих населених пунктів, так і за чисельністю жителів. 

Третина сформованих територіальних громад характеризується кількістю 

жителів менше 5 тис. осіб, чотири з них – менше 2 тис. осіб. Зрозуміло, що це 

не відповідає вимогам формування спроможних територіальних громад. При 

цьому, новостворені громади нічим не відрізняються від вже існуючих 

(необ’єднаних) територіальних громад, але в результаті реформування вони 

одержали додаткове джерело доходів місцевих бюджетів (60% податку з 

доходів фізичних осіб) та прямі міжбюджетні відносини з Державним 

бюджетом; 

- для об’єднання окремих територіальних громад органам 

місцевого самоврядування довелося долати спротив на рівні районних та 

обласних органів влади, що сповільнює процес формування спроможних 

територіальних громад; 

- численна кількість об’єданих територіальних громад зустрілися з 

проблемами при  проведенні виборів до органів місцевого самоврядування  

через потребу внесення змін до визначення меж адміністративних 

районів [279]. 
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Таким чином, формування більшості об’єднаних територіальних 

громад відбулося без врахування вимог Методики формування спроможних 

територіальних громад. Для прикладу, 18 листопада 2015 року Кабміном 

було внесено зміни до перспективних планів Дніпропетровської, Рівненської, 

Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької та Хмельницької 

областей, внаслідок чого 24 об’єднані територіальні громади (які до цього не 

були визначені перспективними планами) змогли одержати усі переваги від 

об’єднання, не відповідаючи, при цьому, вимогам спроможності [279]. 

Відтак, позитивних та якісних змін в процесі реформування адміністративно-

територіального устрою України внаслідок створення таких громад чекати не 

можна, оскільки передовсім не виконуються законодавчо закріплені вимоги. 

В результаті адміністративно-територіальної реформи та формування 

об’єднаних територіальних громад, такі громади одержують відповідні 

фінансові ресурси (що детально розглянуто в пункті 1.3) та спектр 

повноважень, якими на даний час володіють міста обласного значення. 

Відповідно до законодавства [54], до власних повноважень об’єднаних 

територіальних громад віднесено: 

- планування розвитку територіальної громади; 

- формування та затвердження місцевого бюджету; 

- затвердження програм соціально-економічного розвитку громади 

та контроль за їх виконанням; 

- управління майном, яке є в комунальній власності; 

- встановлення, в межах, визначених законодавством, місцевих 

податків та зборів; 

- сприяння розвитку підприємництва та залучення інвестицій на 

територію адміністративно-територіальної одиниці; 

- управління земельними ресурсами, надання дозвoлів на 

будівництво та прийняття будівель в експлуатацію; 

- розвиток та утримання місцевої інфраструктури; 
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- будівництво та утримання доріг, газо-, теплопостачання, 

водовідведення; 

- благоустрій території громади; 

- забезпечення громадської безпеки через організацію осередків 

муніципальної поліції та протипожежної безпеки; 

- організація пасажирських перевезень.  

До делегованих повноважень віднесено: 

- надання соціальної допомоги через територіальні центри; 

- надання адміністративних послуг через відповідні центри; 

- надання первинної медичної допомоги; 

- утримання та управління школами та дошкільними закладами; 

- утримання клубів, стадіонів, бібліотек і спортмайданчиків. 

Як зазначає В.І. Рошило, розподіл повноважень є одним з головних 

принципів децентралізації, відповідно до якого, найбільше повноважень 

мають мати ті органи влади, які є найближчими до людей і на рівні яких 

вирішення завдань і надання послуг є найефективнішим і найменш 

ресурсовитратним [257]. При цьому, аналізуючи повноваження, надані 

об’єднаним територіальним громадам, та механізми їх реалізації, доцільно 

звернути увагу на невизначеність цих механізмів і самих прав громад. 

«…Права є переважно декларативними, зафіксованими у законодавчих актах 

без чітких механізмів їх реалізації, частина з них не інституціоналізована» 

[279].  

Передовсім, сільські об’єднані громади не мають можливості 

розпоряджатися землею як ресурсом, який має виступати основою їх 

розвитку. Причиною цього є перебування у державній власності земель за 

межами населених пунктів. При формуванні об’єднаних територіальних 

громад одним з завдань реформи місцевого самоврядування було визначено 

передачу цих земель в розпорядження громад. Натомість, на даний час вони 

залишаються в розпорядженні держави в особі обласних та районних органів 

виконавчої влади. Наслідком такого зволікання є, по-перше, сповільнення 
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розвитку аграрного сектору, по-друге, ускладнення ефективного 

використання економічного потенціалу територіальних громад, зокрема, 

аграрних територій.  

Проблеми існують і в питанні реалізації права власності 

територіальних громад на комунальне майнo. По-перше, порушеним є 

механізм закріплення правa комунальної власності, що не дозволяє 

територіальним громадам капіталізувати ресурсний потенціал. По-друге, в 

Україні немає публічних реєстрів oб’єктів комунальної власності, що є у 

власності громад, що є і в подальшому може стати наслідком 

нераціонального його використання, а часом і незаконного відчуження. 

Таким чином, враховуючи те, що розвиток територіальної громади 

залежить від якісного та максимально ефективного використання тих активів, 

якими вона володіє, проблеми з визначенням механізмів реалізації 

повноважень, наданих громадам, вимагають вирішення, оскільки прямо 

впливають на фінансову та економічну спроможність територіальних громад, 

а, відтак, здійснюють безпосередній вплив на якість проведення 

децентралізації. 

Провівши дослідження інституційно-правових основ формування та 

виконання місцевих бюджетів в контексті фінансової децентралізації та 

виділивши зміни, які відбулися з початком реформування, а також 

акцентувавши на позиціях економістів і науковців щодо доцільності 

проведення реформи децентралізації в комплексі з реформою 

адміністративно-територіального устрою України, доцільно узагальнити дану 

інформацію у власній позиції. 

По-перше, зміна адміністративно-територіального устрою в Україні 

стала необхідною умовою формування спроможного місцевого 

самоврядування, що і зумовило проведення реформи місцевого 

самоврядування, яка включає адміністративно-територіальну реформу та 

фінансову децентралізацію. Оскільки на передові позиції в контексті 

децентралізації виступають місцеве самоврядування та адміністративно-
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територіальні одиниці низового рівня, подолання проблем деструктивного 

розвитку малих муніципальних систем, порушення системних взаємозв’язків 

між ними та неспроможності до забезпечення соціально-економічних 

зрушень стало ключовим аспектом у питанні забезпечення розвитку держави. 

Тому реформу місцевого самоврядування в напрямку децентралізації та 

формування об’єднаних територіальних громад слід розглядати не як ціль, а 

як механізм її досягнення. Основною ціллю в цьому випадку виступає 

активізація економічного зростання за принципом «знизу-вгору» в державі. А 

ключовим інструментом досягнення цілі визначено використання 

ендогенного фінансово-економічного потенціалу. 

По-друге, позитивним аспектом проведення реформування в Україні є  

дуальний підхід до процесу в контексті визначення концептуальних основ 

адміністративно-фінансової децентралізації. В цьому контексті увагу 

акцентовано не тільки на забезпеченні спроможності низової ланки 

управління та формування фінансово та функціонально дієздатних громад. 

Чільне місце займає також питання утвердження ефективної державної 

регіональної політики. Такий підхід сприяє системності вирішення наявних 

проблем.  

Формування і розвиток об’єднаних територіальних громад в умовах 

першого етапу децентралізації дозволив визначити переваги та можливі 

ризики і проблеми, з якими стикаються органи місцевого самоврядування 

при виконанні відповідних повноважень. Це сприяло також визначенню тих 

сфер, до яких необхідне залучення вищого рівня управління. Відтак 

наступний етап реформи передбачатиме модернізацію адміністративно-

територіального устрою в частині районного рівня, а також завершення 

формування об’єднаних територіальних громад.  

По-третє, на сьогодні існує багато прихильників та противників 

обрання принципу добровільності формування об’єднаних територіальних 

громад та умов його дотримання. Проте, варто зауважити наступне. 

Формування нового локального рівня має проводитися з уникненням ризику 
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штучного розподілу території. Адміністративно-територіальна одиниця 

базового рівня має характеризуватися конкретними ознаками мікрорегіону, 

зокрема цілісністю природно-територіального, демографічного, соціально-

культурного та економіко-господарського елементів, який сформований з 

дотриманням історико-культурної визначеності населення, його національної 

та етнічної однорідності і соціальної та економічної доцільності. Відтак 

завдяки дотриманню принципу добровільності об’єднана територіальна 

громада може бути сформована відповідно до зазначених критеріїв на основі 

самовизначеності громад, які її утворюють. З іншої сторони, контроль за 

формування таких громад включає відповідність формування об’єднаної 

громади перспективному плану, який визначається на обласному та 

затверджується на центральному рівні, що дозволяє уникнути проблеми 

формування неспроможних адміністративно-територіальних одиниць 

базового рівня. Відтак можна зауважити дуальність підходу до організації 

процесу адміністративно-територіальної реформи на місцевому рівні.       

Таким чином, зміна адміністративно-територіального устрою є 

основою забезпечення формування спроможних територіальних громад 

базового рівня та економічного зростання регіонів, а обраний підхід, 

незважаючи на певні ризики та проблеми, сприяє досягненню поставлених 

цілей.  

Як висновок, слід зауважити, що реформа децентралізації та 

формування об’єднаних територіальних громад характеризується 

запровадженням комплексних змін в організації та функціонуванні місцевих 

бюджетів. Основними напрямами реформування є: 

- досягнення автономії місцевих бюджетів через самостійне 

формування бюджетів на локальному рівні, спрощення процедури 

запозичень від міжнародних фінансових організацій, одержання права 

самостійного вибору установ обслуговування коштів бюджету розвитку 

місцевих бюджетів і власних надходжень бюджетних установ тощо; 
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- забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів через 

встановлення єдиних нормативів відрахування за кожною складовою ланкою 

бюджету, розширення джерел доходів місцевих бюджетів, запровадження 

горизонтальної системи вирівнювання податкоспроможності територій тощо; 

- розширення податкової бази місцевих бюджетів через 

перерозподіл загальнодержавних податків та зборів, запровадження 

акцизного податку з реалізації підакцизної продукції, передачу з доходів 

спеціального фонду до доходів загального фонду єдиного податку та податку 

на майно, перегляд податкової бази та податкових ставок; 

- стимулювання територіальних громад до об’єднання через 

закріплення за бюджетами об’єднаних територіальних громад 60% податку 

на доходи фізичних осіб, запровадження прямих міжбюджетних відносин 

місцевих бюджетів ОТГ з Державним бюджетом тощо; 

- передача повноважень на місця, а саме: видатків на забезпечення 

медичних заходів, видатів на спеціалізовані школи та позашкільні навчальні 

заклади, на утримання бібліотек, музеїв, театрів, фізкультурно-спортивних 

товариств, видатки на соціальний захист чорнобильців і соціальну 

реабілітацію інвалідів тощо; 

- зміни системи міжбюджетних трансфертів через запровадження 

нових видів трансфертів та зміну правил їх надання; 

- зміна адміністративно-територіального устрою та формування  

об’єднаних територіальних громад, яке дозволить: по-перше, не розпорошити 

бюджетні кошти, а акумулювати їх для забезпечення розвитку 

територіальних громад, які входять до складу ОТГ, для їх рівномірного 

розподілу між населеними пунктами територіального формування; по-друге, 

зменшити штат управлінського апарату; по-третє, одержати додаткові 

фінансові ресурси та повноваження через функціонування в бюджетній 

системі на рівні міст обласного значення. 
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2.3. Методологічні засади дослідження рівня бюджетної 

децентралізації регіонів 

 

Визначення особливостей та дослідження проблематики розвитку 

місцевих бюджетів в Україні, проведене в попередньому розділі, дозволяє 

констатувати їх роль як чинника забезпечення економічного розвитку 

територій та соціального забезпечення населення.  

Згідно оцінок експертів та науковців, на низьку ефективність місцевих 

бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку територій 

впливають негативні чинники в сфері нормативно-правового регулювання, 

відсутність чіто визначеного розподілу повноважень між різними рівнями 

влади, високий рівень централізації фінансового ресурсу та нестабільність 

джерел формування дохідної частини місцевих бюджетів тощо. Саме для 

вирішення зазначених проблем в Україні проводиться реформування 

місцевого самоврядування в напрямку фінансової та адміністративної 

децентралізації. Зазначене обумовлює необхідність об’єктивної оцінки 

процесів, які відбуваються в сфері державного управління та організації 

державних фінансів та розробки науково обґрунтованого  інструментарію до 

оцінки рівня бюджетної децентралізації в Україні як передумови подолання 

проблем у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів та 

територіальних громад. 

Критичний аналіз праць науковців в сфері визначення методик 

оцінювання формування та виконання місцевих бюджетів, їх ролі у 

забезпеченні соціально-економічного розвитку територій дозволяє 

акцентувати увагу на перевагах використання таких методик та результатах, 

які можна отримати. Для прикладу, Н. В. Апатовим запропоновано модель 

оцінювання ефективності місцевих бюджетів, яка побудована на основі 

визначення фінансової продуктивності бюджету, його соціально-економічній 

ефективності та визначення рівня збалансованості власних доходів місцевих 

бюджетів [10]. Відтак аналіз фінансової спроможності місцевого бюджету 
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включає пошук відповіді на питання спроможності регіону до забезпечення 

потреб населення та соціально-економічного розвитку. Цього напрямку 

дотримуються також І.М. Вахович та І.М. Камінська у визначенні 

інтегрального індексу фінансової спроможності бюджету, ґрунтуючись на 

розрахунку та аналізі фінансової достатності, дієздатності та стійкості усіх 

економічних суб’єктів регіону [56].  

На окрему увагу заслуговує проведення оцінки бюджетної 

децентралізації групою науковців під керівництвом І. Луніної [254], якими 

визначено низку коефіцієнтів для розгляду зміни показників місцевих 

бюджетів в контексті реформування місцевого самоврядування та фінансової 

децентралізації. Серед коефіцієнтів виділено: коефіцієнт децентралізації 

видатків, модифікований коефіцієнт децентралізації видатків, коефіцієнт 

децентралізації доходів, коефіцієнт децентралізації податкових доходів, 

коефіцієнт фінансової залежності. М. Кульчицький також пропонує свій 

методологічний підхід до оцінки ефективності міжбюджетних відносин в 

економічній системі, який ґрунтується на побудові багатофакторної моделі 

ефективності системи міжбюджетних відносин [151]. Зокрема він пропонує 

систематизувати основні фактори впливу на оцінку ефективності 

міжбюджетних відносин за групами: економічні, інституційні, соціальні та 

політичні. 

Таким чином, можна акцентувати увагу на тому, що хоча 

напрацювання в сфері оцінювання рівня бюджетної децентралізації та 

розвитку місцевих бюджетів існують, а запропоновані індикатори можуть 

інформувати про певні аспекти, проблема аналізу впливу децентралізаційних 

процесів на розвиток місцевого самоврядування як цілісного явища 

залишається невирішеною і потребує єдиної методики для її опрацювання.  

Поняття «методологія» визначається як сукупність відповідних 

прийомів дослідження, які застосовуються в певній науці; учення про методи 

пізнання і перетворення дійсності. Відтак методологію діагностики рівня 

бюджетної децентралізації регіонів доцільно розглядати з позиції визначення 
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сукупності прийомів дослідження та методичних підходів, які застосовують з 

метою забезпечення ефективного оцінювання впливу реформування системи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 

розвиток місцевих бюджетів та фінансове забезпечення розвитку 

територіальних громад, а також дослідження наслідків таких змін, причин 

низької спроможності органів місцевого самоврядування, ризиківбюджетної 

децентралізації.  

Методологія діагностики рівня бюджетної децентралізації регіону 

включає елементи:  

- концепцію діагностики рівня бюджетної децентралізації регіону;  

- принципи діагностики рівня бюджетної децентралізації регіону;  

- методи діагностики рівня бюджетної децентралізації регіону;  

- напрями діагностики рівня бюджетної децентралізації регіону;  

- методичні підходи та інструментарій діагностики рівня бюджетної 

децентралізації регіону.  

Таким чином, пропонуючи методологічний підхід до діагностики рівня 

бюджетної децентралізації регіонів, першочергово доцільно визначитися зі 

змістом поняття «діагностика рівня бюджетної децентралізації регіону». 

Єдиного визначення поняття «діагностика» на даний час в науковій 

літературі немає. Якщо акцентувати увагу на значення самого слова 

«diagnosis», слід зауважити, що у перекладі з грецької воно означає уміння 

розпізнавати щось. Відтак, вчені розглядають його з позиції визначення 

стану об’єкта діагностики, виявлення «вузьких місць» та наявних 

диспропорцій, а також причин їх появи. При цьому, слід звернути увагу на 

те, що діагностика включає цілий комплекс процедур, спрямованих на 

дослідження об’єкта саме з метою визначення і оцінки сильних та слабких 

сторін і усунення можливих ризиків. 

Оскільки на рівні визначення територіального охоплення проведення 

діагностики об’єктом дослідження можуть бути як країна, так і область, 

місто, район, тобто будь-яка адміністративно-територіальна одиниця, або і 
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територіальний міжгалузевий комплекс, в нашому дослідженні за об’єкт 

діагностики обрано регіон як адміністративно-територіальну одиницю, в якій 

формується економічний потенціал країни, а також умови, в яких 

розвиваються територіальні громади. 

Щодо спрямування діагностики, об’єктом дослідження визначено 

рівень бюджетної децентралізації через низку причин: по-перше, 

актуальність проведення такого аналізу в контексті завершення першого 

етапу реформи місцевого самоврядування та визначення проміжних 

результатів і наслідків внесення змін до Бюджетного та Податкового 

кодексів, оновлення системи адміністративно-територіального устрою та 

перерозподілу фінансових ресурсів і повноважень; по-друге, необхідності 

усвідомлення реального стану в сфері державного управління та місцевого 

самоврядування, рівня реальної децентралізації доходів та видаткових 

повноважень. 

Економічними поняттями, які формують розуміння сутності 

діагностики фінансової спроможності регіону, є поняття «регіональної 

діагностики» та «фінансової діагностики». Тому, при дослідженні 

діагностики фінансової спроможності регіону за основу будуть взяті 

дефініції регіональної та фінансової діагностики, на розкриття змісту яких і 

звернемо свою увагу задля формулювання методологічних засад діагностики 

фінансової спроможності регіону. 

Таким чином, під діагностикою рівня бюджетної децентралізації 

регіону слід розуміти аналітичне дослідження, яке передбачає кількісне та 

якісне оцінювання впливу децентралізаційних змін на бюджетне 

забезпечення регіону, спрямоване на визначення тенденцій розвитку 

місцевих бюджетів, проблем та переваг, які виникли в результаті 

децентралізації, та резервів нарощення бюджетної спроможності 

регіону (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Методологічні основи діагностики рівня бюджетної 

децентралізації регіону 

Джерело: розробка автора 

Метою діагностики рівня бюджетної децентралізації регіону є  

визначення рівня бюджетної децентралізації регіону, виявлення сильних та 

ОБ’ЄКТИ: 
 

зведені обласні місцеві бюджети 
 

СУБ’ЄКТИ: 
 органи державної влади; 
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 органи місцевого самовряднування 
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виявлення та обґрунтування причин відставання одних регіонів на тлі ефективного 
розвитку інших, врахування цих аспекти аспектів при плануванні розвитку регіонів на 

перспективу 

МЕТОДИ: 
 синтезу,  
 порівняльного аналізу,  
 багатофакторного аналізу,  
 групування,  
 ранжування,  
 узагальнення,  
 рейтинговий,  
 індексний,  
 економіко-математичне 
моделювання 

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА: 
 

статистичні дані Державної служби 
статистики України; дані Державної 
казначейської служби України; дані 
Міністерства фінансів України; дані 
органів місцевого самоврядування 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ: 
 

ВИСНОВКИ: 
 рівень бюджетної децентралізації за 

доходами 
 рівень бюджетної децентралізації за 

видатками 
 рівень фінансової стійкості за 

трансфертами 
  

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
 щодо усунення ризиків бюджетної 

децентралізації для регіону; 
 щодо пошуку резервів забезпечення 

бюджетної спроможності регіону; 

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНУ –  
 

передбачає кількісне та якісне оцінювання впливу децентралізації на 
бюджетне забезпечення регіону, виявлення тенденцій розвитку місцевих 
бюджетів, проблем і переваг, які виникають в результаті децентралізації, 
та визначення резервів нарощення бюджетної спроможності регіону 
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слабких сторін бюджетного забезпечення регіону, ризиків та резервів 

нарощення бюджетної спроможності для подолання проблем 

неспроможності органів місцевого самоврядування до ефективного 

виконання покладених функцій та покращення регіональної економічної 

ситуації. 

Для досягнення вищезазначеної мети слід забезпечити виконання таких 

завдань:  

- дослідити рівень бюджетної децентралізації регіону в контексті 

визначення бюджетної децентралізації за доходами, видатками та фінансової 

стійкості місцевих бюджетів за трансфертами в умовах реформування 

системи місцевого самоврядування; 

- обґрунтувати основні проблеми та диспропорції розвитку місцевих 

бюджетів регіонів, виявити основні тенденції у розвитку місцевих бюджетів 

в результаті децентралізації;  

- виразити в кількісному вимірі основні проблеми регіону; 

- обґрунтувати закономірності впливу бюджетної децентралізації на 

розвиток та фінансову забезпеченість регіонів.  

Як і будь-яке аналітичне дослідження, діагностика рівня бюджетної 

децентралізації регіону має ґрунтуватися на конкретних методах, підходах і 

принципах.  

Основними принципами діагностики рівня бюджетної децентралізації 

регіону визначено: 

- системність та комплексність – полягають у максимальній 

охоплюваності об’єктів діагностування, зокрема, дохідної та видаткової 

частин місцевих бюджетів, а також надання та руху міжбюджетних 

трансфертів; 

- цільова спрямованість – полягає у проведенні діагностики на основі 

конкретних цілей та відповідно до визначених завдань, тобто таке 

дослідження має проводитися з метою одержання конкретних результатів та 

рекомендацій для подолання визначених ризиків; 
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- простота методики – передбачає застосування максимально простої 

методики для уникнення непрозорості; 

- об’єктивність – передбачає проведення незалежного та 

неупередженого дослідження; 

- доступність і достовірність вхідної інформації;  

- відносний характер оцінювання – результати аналітичного 

дослідження не характеризуються реальним змістом, а використовуються з 

метою їх порівняння між собою та певним еталонним значенням; 

- однозначність та конкретика отриманих результатів. 

Проведення діагностики рівня бюджетної децентралізації регіонів має 

відбуватися з застосуванням для розрахунків відповідних методів, як 

загальнонаукових, так і спеціальних. В даному випадку нами 

використовуються такі: синтезу, порівняльного аналізу, багатофакторного 

аналізу, групування, ранжування, узагальнення, рейтинговий, індексний, 

економіко-математичне моделювання. Зокрема, використання індексних, 

рейтингових та методу факторного аналізу дозволяє забезпечити визначення 

місця регіону в складі інших регіонів країни, а також характеризується 

універсальністю у застосуванні, оскільки практично не обмежується 

кількістю вхідних показників. 

Для формування методики діагностики рівня бюджетної 

децентралізації регіонів на основі дослідження наукових праць в сфері 

визначення ефективних методик оцінювання розвитку місцевих бюджетів, 

визначено, що доцільним є використання таких підходів: 

- по-перше, оцінювання рівня бюджетної децентралізації за доходами 

та видатками має охоплювати індикатори збалансованості бюджетних 

можливостей і потреб регіону; відтак доцільним є використання не лише 

абсолютних, а і відносних величин, що дозволить охарактеризувати і обсяги 

фінансових ресурсів в складі місцевих бюджетів, і співвідношення 

показників з іншими макроекономічними показниками;  
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- по-друге, використовувані в оцінці показники мають відображати 

результативність бюджетного забезпечення потреб у регіоні, характеризувати 

ефективність використання ресурсів місцевих бюджетів та оптимальності їх 

розподілу;  

- по-третє, на етапі оцінювання рівня фінансової стійкості місцевих 

бюджетів за трансфертами регіону в основу проведення оцінки слід закласти 

дослідження стабільності бюджетного забезпечення регіонального розвитку 

та водночас рівня самостійності і незалежності від державного бюджету. 

Відтак на основі систематизації наукових підходів  методів та ситуації 

зміни соціально-економічного розвитку регіонів та ролі місцевих бюджетів у 

його забезпеченні в контексті проведення фінансової та адміністративної 

децентралізації запропоновано модель оцінки рівня бюджетної 

децентралізації регіонів України (рис. 2.10).  

Критерієм проведення оцінювання обрано методику побудови 

інтегральних показників.  

Об’єктами дослідження  визначено місцеві бюджети України в розрізі 

регіонів, які є своєрідними індикаторами рівня соціально-економічного 

розвитку територій.  

Часові рамки аналізу складають період 2013-2017 рр., що дозволить 

порівняти рівень бюджетної децентралізації регіонів до та після початку 

реформування місцевого самоврядування та передачі повноважень і 

фінансових ресурсів на місця. 

Дана методика охоплює низку етапів.  

На першому етапі здійснюється обрання та систематизація показників 

рівня бюджетної децентралізації регіонів. Представлена модель передбачає 

визначення інтегрального показника за трьома категоріями:  

- рівнем бюджетної децентралізації за доходами; 

- рівнем бюджетної децентралізації за видатками; 

- рівнем фінансової стійкості місцевих бюджетів за трансфертами. 

 



154 
 

 

 

Рис. 2.10. Методика оцінки рівня бюджетної децентралізації регіонів 

Джерело: розробка автора 
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Коефіцієнт інвестиційної спрямованості бюджетних 
видатків 

Коефіцієнт бюджетної залежності 
Коефіцієнт бюджетної результативності трансфертів 
Коефіцієнт дотаційної залежності 
Частка субвенцій в складі видатків місцевих бюджетів 
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ЕТАП 1. СИСТЕМАТИКА ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ БЮДЖЕТНОЇ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ: 

ЕТАП 2. РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ НА СТИМУЛЯТОРИ ТА ДЕСТИМУЛЯТОРИ 

 

 

- стандартизовані індикатор-стимулятор та індикатор-дестимулятор; 

- фактичне значення і-того індикатора j-ої адміністративно-територіальної 

одиниці; 

/ – максимальне/мінімальне значення індикатора; 

і = 1..., n – індикатори, на основі яких проводиться дослідження;  
j = 1…, m – адміністративно-територіальні одиниці, що досліджуються. 

 

ЕТАП 3. ПРОВЕДЕННЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ 

ЕТАП 4. РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО  
ПОКАЗНИКА ПО КОЖНІЙ КАТЕГОРІЇ  

ЕТАП 5. РАНЖУВАННЯ РЕГІОНІВ ЗА РІВНЕМ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 



155 
 

 

По кожній категорії буде визначено інтегральний показник на основі 

аналізу систематизованих факторів, які впливають на рівень бюджетної 

децентралізації регіонів (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Система показників груп факторів впливу на рівень бюджетної 

децентралізації регіонів 

1 2 3 

№ 
п/п 

Назва показника Сутність показника 

1 Визначення рівня бюджетної децентралізації за доходами 

1.1 
Коефіцієнт децентралізації 
доходів (Кдд) 

частка власних доходів місцевих бюджетів у 
доходах Зведеного бюджету 

1.2 
Коефіцієнт децентралізації 
податкових доходів (Кдпд) 

частка місцевих бюджетів у податкових 
надходженнях Зведеного бюджету 

1.3 
Коефіцієнт бюджетної 
результативності (Кбр) 

обсяг власних доходів місцевих бюджетів на 
особу 

1.4 
Коефіцієнт податкової 
самостійності  (Кпс) 

питома вага податкових надходжень у власних 
доходах місцевих бюджетів 

1.5 
Коефіцієнт децентралізації 
доходів за ВРП 

частка загальних доходів місцевих бюджетів у 
ВРП регіону 

1.6 Темп росту доходів місцевих бюджетів на одну особу 

2. Визначення рівня бюджетної децентралізації за видатками 

2.1 
Коефіцієнт бюджетного 
покриття (Кбп) 

відношення власних доходів місцевих бюджетів 
до видатків 

2.2 
Коефіцієнт виконання 
бюджетних повноважень (Квбп) 

частка видатків місцевих бюджетів у видатках 
Зведеного бюджету 

2.3 
Коефіцієнт бюджетної 
результативності за видатками 
(Кбрв) 

обсяг видатків місцевих бюджетів на особу 

2.4 Частка видатків місцевих бюджетів у ВРП регіону 

2.5 Темп росту видатків місцевих бюджетів на одну особу 

2.6 
Коефіцієнт інвестиційної 
спрямованості бюджетних 
видатків (Кіс) 

відношення видатків на капітальні інвестиції до 
загального обсягу видатків місцевих бюджетів 
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Продовження табл.. 2.5.

3. Рівень фінансової стійкості місцевих бюджетівза трансфертами 

3.1 
Коефіцієнт бюджетної 
залежності (Кбз) 

частка міжбюджетних трансфертів у доходах 
місцевих бюджетів 

3.2 
Коефіцієнт бюджетної 
результативності трансфертів 
(Кбрт) 

обсяг міжбюджетних трансфертів на одну особу 

3.3 
Коефіцієнт дотаційної 
залежності (Кдз) 

питома вага дотацій вирівнювання в складі 
доходів місцевих бюджетів 

3.4 Частка субвенцій в складі видатків місцевих бюджетів 

3.5 
Відношення трансферту, що передається з регіонального у державний бюджет, до 
трансферту, що передається з державного до регіонального бюджету 

Джерело: сформовано автором 

 

Оскільки, для оцінки бюджетної спроможності регіонів необхідним є 

зведення відповідного масиву даних до конкретного інтегрального 

показника, дане оцінювання потрібно провадити на основі методики 

багатофакторного порівняльного аналізу із застосуванням методів 

групування, порівняльного аналізу, систематизації, ранжування та інших.  

Другий та третій етапи оцінювання рівня бюджетної децентралізації 

регіонів передбачають стандартизацію індикаторів рівнів бюджетної 

децентралізації за доходами, видатками та рівня фінансової стійкості за 

трансфертами (рис. 2.10): 

 

                                                   (2.1) 

                                                   (2.2) 

 

 При стандартизації індикаторів доцільним є забезпечення 

інформаційної однорідності нормативних показників через їх поділ на 

індикатори-стимулятори ( ) та індикатори-дестимулятори ( ) і, відповідно, 

проведення нормування показників, що передбачає приведення абсолютних 

значень індикаторів до нормованих для досягнення потреби визначення 
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ступеня наближеності  до оптимального значення. При цьому, індикатори-

стимулятори – це показники, які характеризуються позитивним впливом на 

розраховуваний індекс бюджетної децентралізації за доходами / бюджетної 

децентралізації за видатками / фінансової стійкості місцевих бюджетів за 

трансфертами. І навпаки, індикатори-дестимулятори – це показники, які 

характеризуються негативним впливом на розраховуваний індекс. 

На четвертому етапі розраховуємо інтегральні індекси бюджетної 

децентралізації за доходами, бюджетної децентралізації за видатками та 

фінансової стійкості місцевих бюджетів за трансфертами. 

                                                    (2.3) 

 Далі проводимо ранжування регіонів відповідно до обчислених 

індексів. Визначені на цьому етапі діагностики рейтингові оцінки в контексті 

аналізу бюджетної децентралізації регіонів в розрізі розрахунку трьох 

інтегральних індексів дозволяють провести ранжування регіонів та виявити 

місце кожного з них у загальному переліку. Відтак присвоєння рангу 

кожному регіону сприяє виявленню тенденцій розвитку регіонів та основні 

проблеми у формуванні та виконанні місцевих бюджетів адміністративно-

територіальних одиниць в їх межах. Окрім того, це дає можливість визначити 

рівень впливу розвитку регіону на розвиток територіальних громад. 

Використання методу рейтингового аналізу в даному випадку дозволить 

отримати цілісну «картину» впливу децентралізаційних процесів на розвиток 

місцевих бюджетів регіонів та порівняти регіони між собою за окремими 

показниками. Разом з тим, існує можливість виявити зміни розвитку 

територій з однаковими ресурсними можливостями та фактори, які сприяли 

таким змінам. Відтак порівняльний аналіз забезпечить виявлення та 

обґрунтування причин відставання регіонів на тлі ефективного розвитку 

інших і дозволить врахувати ці аспекти при плануванні їх розвитку на 

перспективу.  

Слід зауважити, що використання методу багатофакторного 

порівняльного аналізу є цілком виправданим у зв’язку з його ефективністю 
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при аналізі динамічних явищ. Разом з тим, акцентувати також варто на тому 

факті, що використання інтегрального індексу як способу аналізу та 

діагностики характеризується суттєвим недоліком. Його розрахунок та аналіз 

не передбачає результатів, які мають конкретний економічний зміст, а 

полягає у забезпеченні порівняння конкретних характеристик регіонів.   

Для можливості максимально ефективної оцінки бюджетної 

децентралізації регіонів їх можна класифікувати за значеннями інтегральних 

індексів відповідно до критеріальних ознак. Цей етап передбачає групування 

регіонів до трьох груп: регіонів з низьким, середнім та високим рівнем 

бюджетної децентралізації за кожною з критеріальних ознак. В цьому 

випадку для розрахунку індикатора-вказівникамежі значення інтегрального 

індексу слід використовувати таку формулу обчислення розміру інтервалу:   

                                                 (2.4) 

де 

r – розмір інтервалу; 

,  - мінімальне / максимальне значення інтегрального індексу 

рівня бюджетної децентралізації регіону за доходами / рівня бюджетної 

децентралізації регіону за видатками / рівня фінансової стійкості місцевих 

бюджетів регіону за трансфертами;  

 g – кількість груп (в даному випадку – 3).  

Результати розрахунку інтегральних індексів можна представити 

наочно. Зважаючи на практику, запропоновану І. М. Вахович та І. М. 

Камінською [56], для реалізації цього завдання слід використовувати метод 

побудови графоаналітичної моделі. Цими науковцями запропоновано для 

наочного зображення результатів розрахунку рівня фінансової спроможності 

регіонів використати трикутник фінансової спроможності, в якому довжини 

векторів складаю розраховані індекси фінансової достатності, дієздатності та 

стійкості. Відтак в даному випадку можливим є побудова трикутника рівня 

бюджетної децентралізації регіону (рис. 2.11). Кожний з трьох векторів на 
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графіку відповідатиме критерію, використаному для характеристики 

бюджетної децентралізації, а довжина вектора – інтегральному індексу, 

розрахованому по критерію. 

 

Рис. 2.11. Графоаналітична модель рівня бюджетної децентралізації 

регіону 

Джерело: розробка автора 

 

Площа трикутника X¹Z¹Y¹ - це зона бюджетної самостійності регіону, а 

трикутника X²Z²Y² - це зона повної бюджетної самостійності регіону. Зона 

між цими трикутниками показує бюджетну залежність регіону. 

Як висновок щодо пропозиції використання методики діагностики рівня 

бюджетної децентралізації регіонів в контексті розрахунку інтегральних 

індексів бюджетної децентралізації за доходами, бюджетної децентралізації 

регіону за видатками та фінансової стійкості місцевих бюджетів регіону за 

трансфертами слід зауважити наступне: така методика передбачає 

Y 

X Z 

Фінансова залежність за 
видатками 

Фінансова залежність за 
доходами 

Фінансова 
залежність за 
трансфертами 

Рівень бюджетної 
децентралізації за 
видатками 

Рівень бюджетної 
децентралізації за 
трансфертами 

Рівень бюджетної 
децентралізації за 
доходами 

Зона бюджетної самостійності регіону Зона бюджетної залежності регіону 

Y¹ 

X¹ Z¹ 

Y²=1 

X²=1 Z²=1 
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комплексне та різностороннє дослідження явища. По-перше, здійснюється 

розрахунок низки коефіцієнтів, що дозволяє всебічно розглянути оскремі 

аспекти розвитку місцевих бюджетів в розрізі регіонів. По-друге, інтегральне 

оцінювання в межах обраних індикаторів сприяє виявленню проблем 

розвитку регіонів та особливостей і закономірностей формування та 

виконання місцевих бюджетів. По-третє, є можливим порівняння показників 

розвитку місцевих бюджетів різних регіонів та визначення ситуації загалом 

по Україні. 

Цей метод діагностики дозволяє забезпечити порівняння рівня 

бюджетної децентралізації регіонів  до регіону з найвищим рівнем 

бюджетної децентралізації та найнижчим, визначити відхилення показників 

по кожному з регіонів та причини такої зміни, сприяє пошуку резервів 

фінансового росту в регіонах та використанню нових можливостей розвитку. 

Методика діагностики рівня бюджетної децентралізації регіону дозволяє 

виявити сильні та слабкі сторони бюджетного забезпечення територіального 

та регіонального розвитку, особливостей організації місцевих бюджетів. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження методологічного інструментарію розвитку місцевих 

бюджетів в європейській економічній системі і в Україні дозволило зробити 

такі висновки.  

1. В основу запропонованого підходу до дослідження місцевих 

бюджетів лягли принципи пізнання, спрямовані на формування системи 

наукової інформації та аналіз достовірних даних, а також отримання  

об’єктивної картини про розвиток місцевих бюджетів в умовах фінансової 

децентралізації. Акцентовано увагу на визначенні ролі фінансової 

децентралізації як чинника впливу на розвиток місцевих бюджетів в 

контексті змін орієнтирів державної регіональної політики, що полягає в 
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зміщенні акцентів з політики підтримки пропорційного розвитку регіонів на 

стимулювання інноваційно активних територій і забезпечення економічного 

розвитку регіонів. Визначено основні напрями реформування місцевих 

бюджетів в контексті фінансової децентралізації: децентралізацію доходів, 

децентралізацію видатків та забезпечення процесуальної самостійності 

органів місцевого самоврядування.  

2. На основі аналізу поглядів вчених щодо трактування та визначення 

основних аспектів фінансової децентралізації визначені переваги та ризики 

децентралізаційних процесів в контексті впливу на соціально-економічний 

розвиток регіонів та громад в Україні. Основними аргументами на кориcть 

фінансової децентралізації визначено здатність забезпечити горизонтальну та 

вертикальну бюджетну конкуренцію та можливість збільшення алокативної 

ефективності від надання суспільних послуг. Серед недоліків слід виділити 

економіко-політичні ризики, пов’язані з переміщенням уваги на задоволення 

локальних інтересів та зниження ваги регіональних та національних.  

3.  Визначено концептуальні складові фінансової децентралізації в 

Україні, серед яких: укрупнення територіальних громад та регіонів; 

розмежування та законодавче закріплення видаткових і функціональних 

повноважень центральних та місцевих органів влади і органів місцевого 

самоврядування; забезпечення фінансової спроможності регіонів та 

територіальних громад. 

4. Виділено проміжні результати реформи місцевого самоврядування в 

Україні та визначено проблемні аспекти процесу: різна інтенсивність 

формування об’єднаних територіальних громад в різних регіонах; відсутність 

єдиної практики формування громад за чисельністю жителів, площею 

громади чи кількістю громад, які об’єдналися; спротив об’єднанню громад 

збоку місцевих еліт, районних та обласних органів влади.  

5. Запропоновано методичний інструментарій діагностики рівня 

бюджетної децентралізації регіонів, на основі якого проведено аналіз 

показників розвитку місцевих бюджетів в межах регіонів. Розроблена 
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методика ґрунтується на оцінюванні рівня бюджетної децентралізації 

регіонів за доходами, видатками та фінансової стійкості місцевих бюджетів 

за трансфертами на різних етапах. 

6. Досліджено механізм функціонування місцевих бюджетів в умовах 

децентралізаційних процесів. Акцентовано увагу на зростанні ролі місцевих 

податків та зборів та позбавленні бюджетів місцевого самоврядування 

основного бюджетоутворюючого податку (податку на доходи фізичних осіб), 

що суперечить принципам фінансової децентралізації, в основі яких лежить 

бюджетна автономія. В контексті постійних змін в складі доходів місцевих 

бюджетів виявлено нестабільність, що передусім впливає на інвестиційну 

привабливість регіонів та локальних територіальних утворень. Відтак, 

першочерговим є розробка та обрання алгоритму формування доходів 

місцевих бюджетів з чітко визначеною направленістю на забезпечення 

фінансової автономії та фінансової спроможності і його реалізація на 

постійній основі. 

7. Виділено соціальну спрямованість системи видатків місцевих 

бюджетів, що є результатом формування відповідно до вимог та завдань 

центрального рівня. Завданням реформування цієї системи в процесі 

децентралізаційних змін визначено направленість частини фінансових 

ресурсів на забезпечення капітальних видатків та забезпечення виконання 

власних повноважень органів місцевого самоврядування для економічного 

розвитку громади. 

8. Дослідження формування нової системи міжбюджетних 

трансфертів та горизонтального вирівнювання податкової спроможності 

місцевих бюджетів характеризується такими аспектами: зміною структури 

міжбюджетних трансфертів, результатом чого є зниження впливу органів 

місцевого самоврядування на обсяги та напрямки використання наданих 

ресурсів та ріст централізації використання фінансових ресурсів; можливістю 

використання механізму горизонтального вирівнювання податкової 

спроможності місцевих бюджетів як інструменту стимулювання розвитку 
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адміністративно-територіальних одиниць; посиленням відповідальності 

профільних міністерств за розвиток відповідних галузей через їх 

функціонування як головних розпорядників коштів в рамках розподілу 

фінансових ресурсів та їх надання у вигляді відповідних субвенцій. 

 Основні результати наукового дослідження, що отримані в даному 

розділі, опубліковані автором у наукових працях [230; 233; 234; 235; 236; 

243; 250]. 
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 РОЗДІЛ 3 

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Моніторинг результативності формування дохідної частини 

місцевих бюджетів як фінансової основи соціально-економічного 

розвитку регіонів 

 

Проведення адміністративно-територіальної реформи та запровадження 

змін в територіальній організації влади в Україні забезпечило оновлення 

системи формування доходів місцевих бюджетів. Оскільки основним 

завданням фінансової та управлінської децентралізації було створення 

спроможних та фінансово незалежних адміністративно-територіальних 

одиниць базового рівня, питання реалізації поставленої мети є актуальним та 

потребує детального аналізу показників та визначення причин їх значення. 

Дослідження системи формування доходів місцевих бюджетів до 

початку реформи місцевого самоврядування та внесення змін до Податкового 

та Бюджетного кодексів свідчить про відсутність стимулів до нарощення 

місцевими органами самоврядування власних доходів та високий рівень 

залежності місцевих бюджетів від фінансової допомоги з центру. Тому зміни, 

запроваджені з кінця 2014 року були покликані забезпечити зацікавленість 

влади на місцевому рівні в примноженні дохідної частини місцевих бюджетів  

та ефективного використання власного фінансового та економічного 

потенціалів. 

Рівень досягнення фінансової децентралізації можна оцінити шляхом 

аналізу динаміки доходів місцевих бюджетів України, зокрема порівняння 

частки доходів державного та місцевого бюджетів у ВВП (рис. 3.1). 
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 Рис. 3.1. Динаміка питомої ваги доходів бюджету України у 2006-2017 рр., % 

ВВП 

Джерело: побудовано на основі [355] 

 

Аналізуючи дані, наведені на рис. 3.1, можна зазначити: за останнє 

десятиліття частка доходів місцевих бюджетів у ВВП коливалася в межах 

13,1-16,1%. При цьому, з часу реформи бюджетно-податкової системи даний 

показник повільно зростає, досягши у 2017 році максимуму – 16,1%.  

Тенденція зростання доходів місцевих бюджетів як частки ВВП у 2015-

2017 рр. зумовлена збільшенням питомої ваги власних доходів місцевих 

бюджетів у ВВП (з 5,7% у 2014 році до 7,7% у 2017 році). При цьому, 

високою впродовж останніх п’яти років була частка міжбюджетних 

трансфертів в складі доходів місцевих бюджетів (8,0-8,8% ВВП). Якщо 

проаналізувати темпи приросту власних доходів та міжбюджетних 

трансфертів (рис. 3.2), до реформи спостерігалося швидше зростання надання 

міжбюджетних трансфертів на локальний рівень, ніж зростали власні доходи 

місцевих бюджетів. Після реформи, з 2015 року, спостерігається 

пришвидшення темпів приросту власних доходів до 2016 року та зниження 

темпів приросту трансфертів (пояснюється відсутністю субвенцій на 

підготовку робітничих кадрів), що оцінювалося як позитивна динаміка та 
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свідчило про дієвість фінансової децентралізації. З 2017 року показники 

приросту власних доходів знижуються, а трансфертів зростають.  

 

Рис. 3.2. Динаміка приросту власних доходів місцевих бюджетів України у 

2012-2017 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Для порівняння зміни бюджетної спроможності регіонів України та 

аналізу ефективності використання їх бюджетного потенціалу на рис. 3.3 

наведено доходи місцевих бюджетів України в розрізі областей на одну 

особу в період до та після початку фінансової децентралізації та внесення 

змін до Бюджетного та Податкового кодексів.  

Як бачимо з рис. 3.3, у 2017 році в порівнянні з 2012 роком зріс рівень 

диференціації областей за показником питомої ваги власних податків в 

складі доходів місцевих бюджетів на одну особу – з 0,35 у 2012 р. до 0,40 у 

2015 р. Крім того, за даний період знизився середній показник питомої ваги 

власних доходів: якщо у 2012 році він становив 41,2%, то у 2015 році – 

38,1%. Такі результати аналізу свідчать про негативну тенденцію зростання 

залежності доходів місцевих бюджетів у 2015 році від розподілу фінансових 

ресурсів з центру.  
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Рис. 3.3. Порівняння доходів місцевих бюджетів України на одну особу в 

розрізі областей у 2012 та 2017 роках, грн. 

Джерело: побудовано на основі даних Міністерства фінансів України 

 

Слід зауважити, що впродовж аналізованого періоду найвищими 

показниками власних доходів на одну особу характеризується м. Київ. В 2017 

році високими показниками характеризувалися також Київська (7934,6 грн.), 

2017 

2012 
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Дніпропетровська (7202,3 грн.), Одеська (6703,8 грн.), Полтавська (6560,1 

грн.), Запорізька (6254,1 грн.). 

Основу власних доходів місцевих бюджетів складають податкові 

надходження, що видно з рис. 3.4. Якщо звернути увагу на динаміку частки 

податків у доходах  місцевих бюджетів, спостерігається падіння показника у 

2015 році та різке зростання у 2017 році до 40,0%. Причиною такого 

зростання стало скасування субвенції на підготовку робітничих кадрів та 

зарахуванням до дохідної частини бюджетів об’єднаних територіальних 

громад податку з доходів фізичних осіб у розмірі 60% зібраного на території 

громади платежу у 2016 році та подальше економічне зростання у 

наступному періоді. 

 

Рис. 3.4. Структура доходів місцевих бюджетів України у 2012-2017 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Аналіз структури доходів місцевих бюджетів у 2012-2017 рр. дозволяє 

здійснити такі висновки: 
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- в результаті реформи бюджетно-податкового законодавства відбулося 

зниження питомої ваги податку на доходи фізичних осіб у складі доходів 

місцевих бюджетів з 27,0-28,0% у 2012-2014 рр. (тобто у період до реформ) 

до 18,6-22,0% у 2015-2017 рр. (період після початку реформування). 

Причиною змін є перерозподіл надходження податку до бюджетів різних 

рівнів, передусім, на користь державного бюджету та бюджетів об’єднаних 

територіальних громад; 

- запроваджено акцизний податок з реалізації підакцизних товарів, 

частка якого в доходах місцевих бюджетів складає 1,2-2,6% у 2015-2017 рр.; 

- сформовано новий склад місцевих податків та зборів, що забезпечило 

зростання показника їх питомої ваги – з 2,42-3,48% у період до реформи до 

9,2-11,5% в період після змін; 

- зміни відбулися і в структурі міжбюджетних трансфертів, які 

надходять до місцевих бюджетів. Так, якщо у 2012-2014 рр. співвідношення 

дотацій та субвенцій становило приблизно 1 : 1, то у 2015 році ситуація 

суттєво змінилася: співвідношення становить в середньому відповідно 1 : 25. 

Причиною змін стало введення в дію нової системи міжбюджетного 

вирівнювання – горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

місцевих бюджетів, та запровадження нових видів субвенцій. Результатом 

змін є те, що з моменту реформування місцеві бюджети втратили свободу 

обрання напряму використання міжбюджетних трансфертів, оскільки 

субвенції, на відміну від дотацій мають цільовий характер. Крім того, органи 

місцевого самоврядування сьогодні опинилися в умовах, коли ефективне 

використання економічного потенціалу своєї території є обов’язковою 

умовою існування адміністративно-територіальної одиниці. 

Одним з показників, які показують рівень достатності податкових 

доходів місцевих бюджетів для забезпечення видаткових повноважень, є 

коефіцієнт податкової спроможності, який розраховується шляхом 

відношення видатків місцевих бюджетів до податкових доходів (рис. 3.5). 
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Оптимальним значенням коефіцієнта податкової спроможності є показник 

менший 2 [56]. 

 

Рис. 3.5. Динаміка коефіцієнта податкової спроможності місцевих 

бюджетів України у 2012 та 2017 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних Міністерства фінансів України 

 

З рис. 3.5 стає зрозумілим те, що серед місцевих бюджетів України лише 

бюджет м. Києва у 2017 році характеризується як податково спроможний, 

оскільки його значення становить 1,64.  У 2012 році такими були бюджет 

Дніпропетровської області (1,83)  та м. Севастополя (1,84).  

Слід зауважити, що при порівнянні значень коефіцієнта податкової 

спроможності в 2012 році та 2017 році бачимо суттєве зниження значень в 

рік після реформи місцевого самоврядування, що означає зростання рівня 

податкової спроможності місцевих бюджетів. Причиною зростання 

податкової спроможності місцевих бюджетів після реформи є зростання 

податкових надходжень до місцевих бюджетів. Проте, поруч зі зростанням 

податкових надходжень відбулося і зростання видатків місцевих бюджетів. Із 

рис. 3.6, спостерігається переважання темпів приросту видатків місцевих 

бюджетів (в середньому темп приросту видатків становить 140,5% при 
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порівнянні 2015 та 2012 років) над приростом податкових надходжень 

(128,8%).  

 

 

Рис. 3.6. Порівняння темпів приросту податкових надходжень та 

видатків місцевих бюджетів України 2015 р. до 2012 р. та 2017 до 2012 рр., % 

Джерело: побудовано на основі даних Міністерства фінансів України 

 

Слід зауважити, що лише по бюджету міста Києва спостерігається 

переважання темпу приросту податкових доходів (133,6%) над видатками 

(118,2%), що вплинуло на покращення ситуації з податковою спроможністю 

бюджету міста у 2015 році при порівнянні з ситуацією 2012 року (рис. 3.5). 

Разом з тим, сутаація кардинально змінюється при аналізі темпів приросту 

2017 до 2012 рр. 

2017/2012 рр. 

2015/2012 рр. 
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Таким чином, реформа місцевого самоврядування та фінансова 

децентралізація спричинила зміну системи місцевих доходів як зі сторони 

формування доходів місцевих бюджетів, так і зі сторони видаткової частини. 

Відтак доцільним є визначення особливостей формування і доходів, і 

видатків бюджету. 

 У табл. 3.1 подано динаміку формування доходів місцевих бюджетів 

України у 2012-2017 рр. в розрізі загального та спеціального фондів, на рис. 

3.7 – наочно показано розподіл доходів місцевих бюджетів до загального та 

спеціального фондів. 

 

Рис. 3.7. Динаміка розподілу доходів місцевих бюджетів України до 

загального та спеціального фондів 

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України 

Як видно з рис. 3.7, впродовж 2012-2014 рр. обсяг доходів загального 

фонду місцевих бюджетів становив 195,8-198,0 млрд грн., обсяг доходів 

спеціального фонду найбільшим був у 2014 році, дорівнюючи 34,7 млрд грн., 

що в 5,7 разів менше, ніж доходи загального фонду. З початком фінансової 

децентралізації, у 2015-2017 рр., обсяг доходів загального фонду зріс: темп 

приросту у 2015 році по відношенні до 2014 року становить 139,5%, у 2016 

році (до 2015 року) – 124,2%, у 2017 – 133,0%. Натомість обсяги доходів 

спеціального фонду місцевих бюджетів знизився. Так, у 2015 році у 

порівнянні до попереднього року до спецфонду місцевих бюджетів надійшло 

лише 56,8% обсягу доходів 2014 року. У 2016 році темп приросту становив 

125,4%, у 2017 – 195,0%. 
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Таблиця 3.1 
Динаміка доходів місцевих бюджетів України у 2012-2017 рр. 

(млн. грн.) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальний 
фонд 

Спеціа-
льний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціа-
льний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціа-
льний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціа-
льний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціа-
льний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціа-
льний 
фонд 

Податкові надходження 78726,5 7125,5 82359,1 8832 78209,1 9124,5 97667,9 550,4 141257,7 5644,6 185717,2 15287,9 
Податок на доходи фіз.осіб 61066 - 64586 - 62557,2 - 54921,2 - 78971,3 - 110652,7 - 
Податок на прибуток 
підприємств 

443,3 - 425,3 - 259,5 - 4276,8 - 5879,1 - 6484,9 - 

Рентна плата 15244,1 - 15002,9 - 14560,6 - 2154,4 - 2516,2 - 2471,2 - 
в т.ч. плата за землю 12581,7 - 12802,9 - 12083,9 - - - - - - - 
Акцизний податок - - - - - - 7684,6 - 11628,2 - 11685,5 - 
Місцеві податки та збори 597 4858 607,3 6708,8 550,3 7504,8 27045,1 -3,9 42262,8 -1,3 52587,4 -0,5 
в т.ч. 
податок на нерухоме майно 

- 0,1 - 45,1 - 89,9 745,6 - 1418,9 - 2425,6 - 

плата за землю - - - - - - 14831,4 - 23323,6 - 26384,5 - 
єдиний податок - 4815,6 - 6640,5 - 7413,2 10975,1 - 17167,1 - 23388,3 - 
інші місцеві податки та 
збори 

597 42,3 607,3 23,2 550,3 1,7 493 -3,9 353,2 -1,3 389,0 - 

Екологічний податок - 1552,4 - 1534,6 - 1216,4 1585,6 - - 3368,3 - 2977,6 
Інші податкові 
надходження 

1376,1 715,1 1737,6 588,6 281,5 403,3 0,2 554,3 0,1 2277,6 1446,5 12310,8 

Неподаткові надходження 2465,2 10170,5 2521,8 9606,1 2010,1 10247,5 3892,1 16255,8 5377,1 16379,6 6932,0 19041,0 
Інші власні доходи 16,2 2309,9 11,2 1840,9 10,9 1499 14,7 2099,3 13,5 1972,9 22,3 2495,0 
Всього доходів (без 
урахування 
міжбюджетних 
трансфертів) 

81207,9 19605,9 84892,1 20279 80230,1 20871 101574,7 18905,5 146648,3 23997,1 192671,5 36823,9 

Офіційні трансферти 114625,4 9834,2 113116,1 2732,3 116782,3 13818,6 173196,8 783,2 194706,2 689,1 261278,5 11324,4 
дотації 60626,3 - 61220,4 - 64434,4 - 7276,9 - 6836,6 - 21998,5 - 
субвенції 53999,1 9834,2 51895,7 2732,3 52347,9 13818,6 165919,9 783,2 187869,6 689,1 239280,0 11324,4 
Всього доходів (з 
урахуванням 
міжбюджетних 
трансфертів) 

195833,3 29440,2 198008,2 23011,2 197012,4 34689,6 274771,4 19688,8 341354,5 24686,1 453950,0 48148,3 

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України 
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Основною причиною падіння темпу приросту доходів спеціального 

фонду місцевих бюджетів у 2013 році при порівнянні з 2012 роком стало 

зниження обсягів наданих з державного бюджету субвенцій; у 2015 році в 

порівнянні з 2014 роком до рівня 56,8% – втрата вагомих джерел наповнення 

спецфонду – єдиного та екологічного податків, а також зниження обсягів 

направлених до місцевих бюджетів субвенцій. 

Загалом, якщо звернути увагу на рис. 3.8, видно, що структура доходів 

спеціального фонду місцевих бюджетів впродовж аналізованого періоду 

суттєво змінювалася. 

 

 

Рис. 3.8. Динаміка та структура надходжень до спеціального фонду 

місцевих бюджетів України у 2012-2017 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

По-перше, основним податковим надходженням до спеціального фонду 

місцевих бюджетів впродовж 2012-2014 рр. був єдиний податок (питома вага 

коливалася в межах 16,4-28,9%, а обсяги надходжень з кожним роком 
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зростали). В 2015 р. цей податковий платіж було зараховано до надходжень 

загального фонду місцевих бюджетів, що означає втрату вагомого джерела 

наповнення спецфонду. 

По-друге, змінювалася і роль екологічного податку як джерела 

наповнення місцевих бюджетів. Так, у 2012-2014 рр. податок стабільно 

наповнював спецфонд приблизно на 1,5 млрд грн., що становило в різні роки 

3,5-6,7% обсягу надходжень. Проте, у 2015 році цей податковий платіж було  

зараховано до загального фонду місцевих бюджетів у визначених обсягах. У 

2016 році його знову було зараховано до спеціального фонду. При цьому, 

внаслідок зміни відсотку зарахування до місцевих бюджетів відповідних 

рівнів, в 2016 році надійшло 3 368,3 млн  грн. податку, що становило 13,7% 

доходів спецфонду у 2017 році – 2 977,6 млн. грн. (6,2%).  

По-третє, зросли надходження неподаткових платежів до спеціального 

фонду місцевих бюджетів. так, якщо у 2012-2014 рр. ці надходження 

коливалися в середньому на рівні 10,0 млрд грн., то у 2015-2017 рр. – 16,3 

млрд. грн. Практично усі неподаткові надходження впродовж аналізованого 

періоду – це власні надходження бюджетних установ. Проте, внаслідок зміни 

складу і структури доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, суттєво 

змінилася питома вага неподаткових надходжень в їх складі: у 2012-2014 рр. 

вона становила в середньому 35,3% доходів, у 2015-2017 рр. – 74,7%. 

По-четверте, великий вплив на обсяги надходжень до спеціального 

фонду місцевих бюджетів мають надані з державного бюджету міжбюджетні 

трансферти. Як видно з рис. 3.8, обсяги наданих міжбюджетних трансфертів 

в різні роки аналізованого періоду значно різняться. Найвищими вони були в 

період до реформування, зокрема у 2012 та 2014 роках, та у 2017 році. 

Ситуація кардинально змінилася у 2015-2016 роках. Якщо у 2012-2014 роках 

трансферти становили в середньому 28,4% доходів спеціального фонду 

місцевих бюджетів України, то у наступні роки – 10,2%.  

Негативним наслідком фінансової децентралізації для місцевих 

бюджетів стало зростання диференціації надходжень до загального та 



176 
 

 

спеціального фондів: якщо у попередні роки аналізованого періоду 

відношення обсягів надходжень до цих фондів не перевищувало 8,6 разу, то у 

2015-2017 рр. воно становило майже 14 разів. Це свідчить про соціальну 

направленість бюджетних ресурсів та відсутність спрямування коштів на 

економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць нижчих 

рівнів.  

Аналізуючи доходи загального фонду місцевих бюджетів, передусім 

слід звернути увагу на надходження податку на додану вартість як основного 

бюджетоутворюючого податку. На рис. 3.9 наведено дані надходження від 

оподаткування ПДФО на одну особу у 2012 та 2017 рр., а у додатку Б – 

надходження ПДФО до місцевих бюджетів України. 

 

Рис. 3.9. Надходження ПДФО на одну особу до місцевих бюджетів 

України у 2012 та 2017 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних Міністерства фінансів України 

 

Рівень асиметрії за показником надходжень ПДФО до зведених 

бюджетів регіонів у 2017 році в порівнянні з 2012 роком зріс, що пов’язано зі 

зростанням надходжень від оподаткування ПДФО на одну особу в м.Києві ( з 

2 496,7 грн. до 4 999,7 грн.) та зниженням надходжень у Луганській області (з 

1 313,4 грн. до 864,3 грн.), що стало наслідком воєнних дій на Донбасі. При 
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цьому, значне зниження доходів від ПДФО на особу спостерігається також і 

по Донецькій області (з 1 802,7 грн. до 1 496,2 грн.). По решті областях 

України цей показник суттєво не змінився (темп приросту в середньому при 

порівнянні 2017 року з 2012 роком становив 186,9%). 

Відтак підтверджується, що в результаті реформи системи місцевого 

самоврядування та фінансової децентралізації розподіл надходжень ПДФО 

відбувся не на користь місцевих бюджетів. 

Окремо слід дослідити питання складу та структури місцевих податків 

та зборів, а також їх ролі в наповненні місцевих бюджетів, яка суттєво 

змінилася з внесенням змін до бюджетно-податкового 

законодавства (рис. 3.10, 3.11). 

 

Рис. 3.10. Динаміка надходжень місцевих податків та зборів до місцевих 

бюджетів України у 2012-2017 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України 

Передусім зросла частка місцевих податків та зборів в складі податкових 

доходів місцевих бюджетів. Якщо у 2012-2014 рр. цей показник, хоча і 

поступово зростав, проте становив 6,4-9,2%, то у 2015-2017 рр. він дорівнює 

в середньому 27,5%. 
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Рис. 3.11. Структура надходжень місцевих податків та зборів у 2012-

2017 рр., % 

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Причиною зростання питомої ваги місцевих податків та зборів в складі 

податкових надходжень до місцевих бюджетів України є зарахування до 

місцевих податків плати за землю, яка з 2015 року стала основним 

податковим доходом в складі місцевих податків та збрів. Її частка 

коливається в середньому в межах 55,0%, а надходження у 2015 році 

становили 14,8 млрд.  грн., у 2016 році - 23,3 млрд. грн., у 2017 – 26,4 млрд. 

грн. 

Зростання обсягів надходжень спостерігається і за доходами від 

справляння єдиного податку: якщо у 2012 році цей показник становив 4,8 

млрд. грн., то у 2016 році – 17,2 млрд. грн., у 2017 – 23,4 млрд. грн., тобто 

темп приросту дорівнює 356,5%. 

Відтак, основну роль в складі місцевих податків та зборів в результаті 

реформування бюджетно-податкової системи займають податки на майно 

(включають плату за землю (50,2%), податок на нерухоме майно (4,6%), 

відмінне від земельної ділянки, та транспортний податок) та єдиний податок 

(44,5%). 
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Останнім напрямом дослідження є визначення місця та ролі 

міжбюджетних трансфертів в складі доходів місцевих бюджетів. це питання 

заслуговує особливої уваги, оскільки дозволяє визначити основні вектори 

розвитку адміністративно-територіальних утворень, на які спрямовується 

державна підтримка. З рис. 3.12 видно, що з реформуванням податкової 

системи змін зазнала і система міжбюджетного вирівнювання. Так, 

передовсім змінилася структура трансфертів, які надходять до місцевих 

бюджетів з державного, про що вже згадувалося, і що помітно з рис. 3.12. 

Ріст обсягів міжбюджетних трансфертів з 2012 року до 2017 року 

становить 2,2 раза. Відтак  відбулася і зміна надходжень трансфертів з 

державного бюджету на одну особу. Порівняння цих показників у 2012 та 

2017 роках показано на рис. 3.13. 

 

 

Рис. 3.12. Динаміка міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів у 

2012-2016 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Як видно, рівень надходжень міжбюджетних трансфертів на одну особу 

суттєво зріс у всіх регіонах окрім Луганської (відношення надходження 

трансфертів 2017 року до 2012 року становить 62,8%) та Донецької областей 

(89,9%), чому є логічне пояснення – воєнні дії на Донбасі та захоплення 
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частини зазначених областей. В середньому по Україні темп приросту 

становить 221,3%: якщо у 2012 році на одну особу надходило 2 727,4 грн. 

трансфертів, то у 2017 році – 7806,1 грн. 

Найвищими показниками надходжень трансфертів з державного 

бюджету характеризується Рівненська (8877,5 грн.), Івано-Франківська 

(8638,4 грн.), Волинська (8571,1 грн.) та Тернопільська (8338,5 грн.), тобто 

області, які показують низькі показники економічного росту.  

Натомість найнижчими трансфертами на особу, окрім Луганської та 

Донецької областей, характеризуються м. Київ (4889,7 грн.), Харківська 

(5668,3 грн.) та Одеська (5534,0 грн.) області – економічно розвинені 

адміністративно-територіальні утворення. 

 

Рис. 3.13. Порівняння надходжень офіційних трансфертів з державного 

бюджету до місцевих бюджетів на одну особу в розрізі регіонів України у 

2012 та 2017 рр., грн. 

Джерело: побудовано на основі даних Міністерства фінансів України 

 

Як уже зазначалося, змінилася і структура міжбюджетних трансфертів. 

На рис. 3.14 та у табл. 3.2 показано структуру трансфертів з державного 

бюджету до місцевих бюджетів у 2012 та 2017 роках.  
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Рис. 3.14. Порівняння структури міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2012 та 2017 

роках 

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України 
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Якщо у 2012 році дотація вирівнювання сягала 42%, а інші дотації 7% 

усіх міжбюджетних трансфертів, то у 2017 році базова дотація становила 

лише 2,1%, інші дотації – 5,1%. Відтак, можна говорити про зменшення 

можливості самостійного вирішення органами місцевого самоврядування 

питання спрямування коштів з наданих трансфертів на відповідні напрямки. 

Зменшилася і частка субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям,  дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 

тимчасової державної допомоги дітям – 27% у 2012 році та 19% у 2017 році. 

При цьому, темп приросту субвенції становить 154,8%. 

 

Таблиця 3.2 

Динаміка складу та структури міжбюджетних трансфертів з державного 

бюджету до місцевих бюджетів України у 2012-2017 рр. 

(млн. грн.) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Дотації 60626,3 61220,4 64434,4 7276,9 6836,6 21998,5 

Дотація вирівнювання 51649,9 55695,4 60480,8       

Базова дотація       5261,9 4744,2 5815,5 

Інші види дотацій 8976,4 5525,0 3953,6 2015,0 2092,4 16183,0 

Субвенції 63833,3 54627,9 66166,6 166703,1 188558,7 250604,4 

Освітня субвенція       44085,3 44512,5 51487,6 

Медична субвенція       46177,0 44433,7 56220,1 

Субвенція на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-
інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям  

33330,8 39565,2 40837,8 41892,9 47153,8 51591,8 

Субвенція на надання пільг та 
житлових субсидій населенню 
на оплату електроенергії,  

6718,1 6046,0 6172,8 17892,9 44120,1 69740,5 
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природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і 
водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових 
територій), вивезення 
побутового сміття та рідких 
нечистот  
Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у 
населених пунктах  

2213,2 1766,4 1395,5       

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з 
різниці в тарифах, яка виникла у 
зв'язку з невідповідністю 
фактичної вартості теплової 
енергії та послуг з 
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або 
погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого 
самоврядування 

14442,7 2052,5 12423,1 4685,1   1798,0 

Інші види субвенцій 23784,4 9016,7 19156,0 11969,9 8338,6 89506,9 

Джерело: складено на основі даних Державної казначейської служби 

 

Значно зросла питома вага субвенції на на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот: якщо у 2012 році вона сягала 5% і становила 6 718,1 млн. грн., то у 

2017 році – 26% і дорівнює 69740,5 млн. грн. (зростаня у 10 разів), що 

пов’язано з підняттям тарифів на комунальні послуги та оновлення системи 

субсидування населення. 

У 2012 році окрім зазначених вище інші субвенції становили 19% 

трансфертів. В 2016-2017 рр. сформовані внаслідок реформування 2014 року 

освітня та медична субвенції становили відповідно по 23%, тобто складали 

 

Продовження табл. 3.2
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практично половину всіх трансфертів, які надавалися з державного бюджету 

до місцевих бюджетів. Освітня субвенція склала 51487,6 млн. грн., медична – 

56220,1 млн. грн. Інші види субвенцій – 4%. 

Слід зауважити, що темп приросту субвенцій у 2017 році в порівнянні з 

2012 роком становив 392,6%: у 2012 році обсяг наданих субсидій становив 

63 833,3 млн. грн., у 2017 – 250604,4 млн. грн. Таке зростання – знову ж 

результат оновлення системи міжбюджетного вирівнювання та вибір 

цільового спрямування державних коштів. 

Як висновок, аналізуючи систему доходів місцевих бюджетів у 2012-

2017 роках, слід зауважити наступне: бюджетно-податкова децентралізація 

сприяла, по-перше, формуванню більш ефективної податкової бази для 

наповнення місцевих бюджетів (зокрема, через надання акцизного податку з 

реалізації підакцизних товарів та формування нових місцевих податків), по-

друге, введенню в дію нової системи міжбюджетного вирівнювання – 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, та 

запровадження нових видів субвенцій, що дозволяє забезпечити більш 

якісний розподіл фінансового ресурсу. Попри це, ці зміни сприяли зростанню 

рівня диференціації фінансової спроможності місцевих бюджетів. 

 

3.2. Аналіз результативності формування доходів бюджетів 

об’єднаних територіальних громад в контексті бюджетно-податкових 

змін 

 

Реалізація реформи децентралізації, яка впродовж двох років триває в 

Україні, включає комплекс секторальних реформ, зокрема, реформу 

адміністративно-територіального устрою та системи місцевого 

самоврядування, а також бюджетно-податкового законодавства. Одним з 

ключових завдань реформи є добровільне об’єднання територіальних громад 

та формування спроможних адміністративно-територіальних одиниць 

базового рівня. 
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Станом на 1 січня 2018 року в Україні було створено 699 ОТГ. Проте 

функціонувало з них лише 366 ОТГ, 159 з яких було утворено у 2015 році та 

207 – у 2016 році. Аналіз та визначення особливостей розвитку ОТГ буде 

проводитися за результатами функціонування 159 ОТГ у період 2015-2016 

рр., що пов’язане з можливістю оптимального дослідження за рахунок 

наявних даних. 

Впродовж 2015 року було створено перші 159 об’єднаних 

територіальних громад та проведено вибори до місцевих органів 

самоврядування, з 1 січня 2016 року вони перейшли на прямі міжбюджетні 

відносини з Державним бюджетом.  Відтак, дослідження основних 

результатів їх функціонування та визначення рівня їх фінансової 

самостійності та спроможності до забезпечення свого розвитку є особливо 

важливим для виявлення переваг та можливих ризиків децентралізації. 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [211] та Методики формування спроможних 

територіальних громад [213], об’єднання громад в ОТГ можливе при 

дотриманні відповідних вимог на добровільній основі. Проте, в цих 

законодавчих актах не вказано мінімальної та максимальної кількості 

жителів чи певних територіальних обмежень формування новоутворених 

адміністративно-територіальних одиниць. Відтак, було сформовано громади 

з кількістю жителів від 1633 осіб (Макіївська ОТГ Чернігівської області) до 

44 704 осіб (Лиманська ОТГ Донецької області) (рис. 3.16). 

З рис. 3.15 можна побачити переважання громад з чисельністю жителів 

10-15 тис. осіб (23 ОТГ). Проте, існує велика кількість ОТГ з чисельністю 

жителів до 5 тис. осіб (50 громад) і навіть до 3 тис. жителів (16 ОТГ), що, 

згідно досліджень та єдиної системи адміністративно-територіальних 

одиниць Європейського Союзу The Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics (NUTS) може бути ознакою фінансової неспроможності громади. 
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Рис. 3.15. Розподіл об’єднаних територіальних громад за кількістю 

жителів 

Джерело: побудовано на основі [76, 83]. 

 

Відтак доцільним буде визначення взаємозв’язку таких факторів як 

чисельність жителів громади та рівень її фінансової спроможності. 

Відповідно до цього завдання поділимо утворені об’єднані громади на групи 

за чисельністю осіб – табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Групи об’єднаних територіальних громад за чисельністю населення в 

громаді 

Група з чисельністю 
населення 

Кількість 
ОТГ 

Питома вага 
ОТГ групи в 
загальній 
чисельності 
ОТГ України, 

% 

Чисельність 
населення в 

групі, тис. осіб 

Питома вага 
населення групи 

в загальній 
чисельності 

населення ОТГ 
України, % 

до 3 тис. осіб 18 11,3 43,3 3,1
3 - 5 тис. осіб 40 25,2 159,9 11,5
5 - 10 тис. осіб 56 35,2 393,6 28,3
10 - 15 тис. осіб 25 15,7 306,2 22,0
15 - 25 тис. осіб 13 8,2 248,2 17,8
25 тис. і більше осіб 7 4,4 239,3 17,2
Разом 159 100,0 1390,5 100,0

Джерело: складено на основі [82, 83]. 
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Для дослідження фінансової спроможності громад перш за все 

необхідно проаналізувати показники власних доходів на одну особу в групах 

ОТГ. Ці дані наведені на рис. 3.16. 

 

 

Рис. 3.16. Динаміка власних доходів бюджетів ОТГ на одну особу в 

2015-2016 рр. 

Джерело: побудовано на основі [76, 83]. 

 

Аналізуючи наведені дані, можна зробити такий висновок: найвищі 

обсяги власних надходжень на одну особу спостерігаються в громадах з 

чисельністю жителів 10-25 тис. осіб. В громадах з чисельністю жителів 10-15 

тис. осіб – 1415,3 грн. на особу у 2015 році та 2669,7 грн. на особу у 2016 

році, в громадах з чисельністю жителів 15-25 тис. осіб – у 2015 році 1502,7 

грн. та 2687,5 грн. у 2016 році.  Натомість, значно нижчими ці показники є в 

громадах до 10 тис. жителів та громадах з чисельністю жителів більше 25 

тис. осіб. 

Досліджуючи дані, наведені на рис. 3.16, слід звернути увагу на питання 

темпу приросту власних доходів бюджетів ОТГ в розрізі чисельності 

населення громад. Так, найвищий темп приросту доходів спостерігався в 
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громадах з 10-15 тис. осіб – 188,63% у 2016 році при порівнянні з попереднім 

роком; у громадах з 25 тис. і більше жителів – 185,93%; 3-5 тис. – 181,31%; 

15-25 тис. – 178,85%; до 3 тис. осіб – 168,71%. Таким чином, середній рівень 

приросту власних доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад у 

2016 році при порівнянні з 2015 роком становив 176,31%, в той час як 

середній приріст доходів місцевих бюджетів України становить 141,6%, що 

на 34,71 в.п. менше.  

Слід зауважити, що основною причиною такого зростання стало 

зарахування з 1 січня 2016 року до бюджетів ОТГ 60% надходжень від 

податку на додану вартість, зібраних на території громади. Таким чином, до 

бюджетів ОТГ додатково надійшло 1 744,9 млн. грн. податку на доходи 

фізичних осіб (рис. 3.17), що змінило структуру податкових надходжень 

об’єданих територіальних громад (рис. 3.18). Якщо у 2015 році питома вага 

ПДФО в податкових доходах бюджетів ОТГ становила 10%, то у 2016 році 

вона дорівнює 54%, забезпечуючи цьому роль бюджетоутворюючого. 

 

Рис. 3.17. Динаміка податкових надходжень до бюджетів ОТГ у 2015-

2016 рр. Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 
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Рис. 3.18. Структура доходів ОТГ України у 2015 та 2016 рр.  

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 
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Якщо звернутися до надходжень ПДФО на одну особу в ОТГ в 

регіональному розрізі (рис. 3.19), помітною є значна диференціація. Якщо в 

Дніпропетровській області  надходження ПДФО на особу в об’єднаних 

територіальних громадах становило в середньому 2884,1 грн., то в Івано-

Франківській області цей показник складав 266,1 грн., що становить лише 

9,2% надходжень області-лідера в даному рейтингу. 

Окрім того, як у же зазначалося, податок на доходи фізичних осіб займає 

високу частку в складі податкових доходів бюджетів ОТГ. Зокрема, 

найвищим цей показник є в ОТГ Миколаївської (77,6%), Чернігівської 

(66,7%) та Донецької (67,3%) областей. Найнижчим – в Сумській (35,8%) та 

Волинській (40,4%) областях. При цьому, доцільно зауважити, що обсяги 

надходжень ПДФО до бюджетів ОТГ на особу вищі в промислово 

розвинутих східних та центральних областях та низькі в західному регіоні 

країни. Причиною цього є низький рівень економічної активності та розвитку 

підприємництва в західних областях.  

 

Рис. 3.19. Порівняння надходжень від ПДФО та податкових доходів 

бюджетів ОТГ у 2016 році 

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 
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Слід зауважити, що лише 14% об’єднаних територіальних громад є 

міськими [201],  тобто характеризуються об’єднанням навколо міста сіл та 

селищ, інші 86% - сільські та селищні ОТГ. Аналізуючи надходження ПДФО 

в сільських та селищних громадах, доцільно звернути увагу на те, що ці 

доходи практично повністю забезпечені оподаткуванням заробітних плат 

працівників бюджетної сфери, тобто закладів освіти, охорони здоров’я, 

управління тощо. Рівень економічної активності в сільських та селищних 

громадах, як уже зазначалося, доволі низький. Таким чином, можна 

«стверджувати, що ПДФО сьогодні виконує радше перерозподільчу функцію, 

аніж функцію стимулювання створення умов для підвищення економічної 

активності в громаді» [280]. 

Щодо інших податкових надходжень до бюджетів ОТГ, при порівнянні 

2016 року до 2015 року по них теж спостерігається зростання. Зокрема, 

відбулося зростання надходжень від акцизного податку з 219,4 тис. грн. у 

2015 році до 367,7 тис. грн. у 2016 році, тобто на 67,6%, плати за землю – з 

353,9 тис. грн. до 557,7 тис. грн. (57,6%), єдиного податку – з 284,4 тис. грн. 

до 447,1 тис. грн. (57,2%) та інших податків і зборів – з 131,2 тис. грн. до 

107,1 тис. грн. (22,5%).  

Особливістю акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів є залежність його надходжень від 

територіального розташування громади. Так, найвищі обсяги надходжень 

цього податку спостерігаються в приміських, прикордонних громадах та тих, 

що розташовані вздовж важливих автошляхів. Ця теза підтверджується і 

щодо об’єднаних територіальних громад.  На рис. 3.20 наведено перелік ОТГ, 

в яких доходи від акцизного податку на одну особу найвищі. 
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Рис. 3.20. ОТГ з найвищими показниками надходжень акцизного 

податку з реалізації підакцизних товарів на одну особу у 2015 та 2016 рр., 

грн. 

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 

 

Слід зауважити, що серед наведених 20 ОТГ 13 – це територіальні 

громади, які розташовані або біля обласного центру, або великого міста, 

тобто приміські громади; 11 ОТГ – громади, через або попри які проходять 

важливі автошляхи; і одна ОТГ – Тячівська – прикордонна. Таким чином, 

бачимо повне підтвердження залежності надходження акцизного податку від 

розташування ОТГ. 

Найвищим показник надходження акцизного податку з реалізації 

підакцизних товарів на одну особу є в Новоолександрівській ОТГ, яка межує 

з м. Дніпропетровськ, і становить 2187,5 грн. на особу. При порівнянні цього 

показника з середнім по усіх 159 ОТГ України (254,4 грн. на особу), бачимо 

різницю у 8,6 разу, з найнижчим значенням – 2,4 грн. на особу у 

Студенянській ОТГ Вінницької області – у 911,5 разів, що свідчить про 
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значну диференціацію в надходженнях цього податку та власних доходів 

загалом. 

З рис. 3.21 видно, що є зміна структури податкових доходів бюджетів 

ОТГ впродовж аналізованого періоду через зарахування ПДФО, а також 

різницю в структурі доходів груп ОТГ.  

 

 

Рис. 3.21. Динаміка структури податкових надходжень бюджетів ОТГ у 

2015-2016 рр., % 

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 

 

Помітною є невелика частка акцизного податку в структурі податкових 

надходжень ОТГ з чисельністю жителів до 3 тис. осіб: як в 2015, так і в 2016 

2015 рік 

2016 рік 
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році вона не перевищувала 5,0%, тоді як по інших групах становить від 7,7% 

у громадах з 25 тис. і більше жителями до 14,6% в ОТГ з 10-15 тис. осіб. 

Основною причиною такої питомої ваги акцизного податку є те, що в 

громадах з меншою кількістю жителів, а відповідно і з меншою територією є 

менша кількість автозаправних станцій. 

Щодо основних місцевих податків: питома вага єдиного податку в 

структурі податкових надходжень бюджетів ОТГ у 2016 році коливалася в 

межах 12,4-18,2% по усіх групах; частка плати за землю – в межах 14,0-

39,2%. 

Ще одним показником, який дозволяє проаналізувати спроможність 

громад до забезпечення власного розвитку є рівень фінансової залежності 

бюджетів ОТГ від надання дотацій з державного бюджету (табл. 3.4). 

Таблиця .3.4 

Рівень фінансової залежності бюджетів ОТГ 

Групи 
Кількість 

ОТГ 

Кількість ОТГ в групі з Питома 
частка ОТГ в 

групі з 
базовою 

дотацією, % 

Питома 
частка ОТГ в 

групі з 
реверсною 
дотацією, % 

базовою 
дотацією 

реверсною 
дотацією 

до 3 тис. осіб 18 16 0 88,9 0,0 
3-5 тис. осіб 40 33 6 82,5 15,0 
5-10 тис. осіб 56 44 10 78,6 17,9 
10-15 тис. осіб 25 16 3 64,0 12,0 
15-25 тис. осіб 13 9 3 69,2 23,1 
25 і більше тис. 

осіб 
7 5 1 71,4 14,3 

Разом 159 123 23 77,4 14,5 
Джерело: складено на основі [76, 83]. 

 

З табл. 3.4 видно: 77,4% об’єднаних територіальних громад 

характеризуються певним рівнем дотаційності бюджетів від трансфертів з 

державного бюджету і лише 14,5% ОТГ надають реверсну дотацію до 

Державного бюджету. Проте, доцільним є визначення саме рівня цієї 

залежності впродовж 2015-2016 рр., що дозволить визначити основні 

тенденції зазначеного показника – рис. 3.22.  
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Рис. 3.22. Рівень фінансової залежності бюджетів ОТГ  від державного 

бюджету (відсоток дотаційності), % 

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 

 

З рис. 3.22 видно: у 2016 році в порівнянні з попереднім роком відбулося 

зниження рівня диференціації залежності бюджетів ОТГ від дотацій з 

державного бюджету. У 2015 році найвищий відсоток дотаційності 

спостерігався у громадах з чисельністю жителів до 3 тис. осіб – 37,2%. У 

2016 році цей показник знизився до 17,5%, тобто на 19,7 в.п., проте, і в 2016 

році він є найвищим серед інших груп громад. Найнижчим цей показник є в 

громадах з 15-25 тис. осіб (15,2% у 2016 році) та з 25 тис. осіб і більше 

(15,3%). Загалом, з аналізу рис. 3.22 спостерігається чітка обернено 

пропорційна залежність аналізованих чинників: зі зростанням кількості 

жителів в ОТГ відбувається зниження показника фінансової залежності 

бюджетів ОТГ від державного бюджету, що ще раз доказує вплив розміру 

територіальної громади на фінансово-економічні можливості її розвитку. 

Виняток становлять лише деякі невеликі громади, що не одержують 

базової дотації або перераховують реверсну, через розташування на їх 

території суб’єктів підприємницької діяльності. Це, зокрема, Вербківська 

ОТГ з чисельністю жителів 7,6 тис. осіб, Богданівська ОТГ – 7 тис. осіб,  

Дніпропетровської області, Шахівська ОТГ Донецької області - 3 тис. 

осіб,Білоцерківська ОТГ Полтавської області - 3,8 тис. осіб [167]. 
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В регіональному вимірі (рис. 3.23) чітко прослідковується високий 

рівень залежності ОТГ на заході країни. Найвищим рівнем фінансової 

залежності характеризуються бюджети ОТГ Івано-Франківської області – 

42% у 2016 році, Львівської – 31%, Чернівецької – 28% та Закарпатської – 

24%, тобто областей Карпатського регіону, а також Волинської (22%), 

Рівненської (21%) та Тернопільської (21%). 

 

Рис. 3.23. Динаміка рівня фінансової залежності бюджетів ОТГ від 

державного бюджету в розрізі областей України у 2015-2016 рр. 

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 

 

Причиною таких показників є формування саме в областях Західної 

України 66 зі 159 ОТГ, тобто 41,5% усіх об’єднаних територіальних громад і 

неспроможність до самостійного фінансового забезпечення свого розвитку 

більшості з них.  

Проте, якщо звернути увагу на тенденції зростання обсягів 

міжбюджетних трансфертів та власних доходів за аналізований період (рис. 

3.24), можна побачити, що у 2016 році в порівнянні з 2015 роком 

спостерігається зростання обсягів і власних доходів, і трансфертів. При 

порівнянні темпів приросту цих показників в розрізі областей України, що 
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темпи приросту власних доходів переважають практично по усіх областях, за 

винятком ОТГ Сумської, Чернігівської, Херсонської та Запорізької областей. 

 

Рис. 3.24. Порівняння темпів приросту власних доходів та 

міжбюджетних трансфертів, що направлені в ОТГ (2016 рік до 2015 року), % 

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 

 

Найвищими темпами приросту власних доходів характеризуються 

об’єднані громади Донецької (233,3%), Закарпатської (222,6%) та 

Миколаївської (204,1%) областей, міжбюджетних трансфертів – Сумської 

(180,2%), Чернігівської (178,6%) та Запорізької (173,1%) областей. 

Якщо такі показники темпів приросту власних доходів по областях у 

2016 році в порівнянні з 2015 роком пояснюються зарахуванням з 1 січня 

2016 року до бюджетів ОТГ 60% надходжень від справляння ПДФО, то 

темпи приросту міжбюджетних трансфертів також характеризуються 

надходженням до бюджетів ОТГ нового виду субвенцій,  як це видно з рис. 

2.25.  

Більше 60% міжбюджетних трансфертів, направлених до ОТГ у 2015 

році, складала освітня субвенція, 31% - медична субвенція, 9% - базова 

дотація. З 2016 року було запроваджено надання субвенції з державного 
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бюджету на формування інфраструктури. Особливістю та вагомістю 

введення субвенції є те, що вона надається на проекти соціально-

економічного розвитку територіїі може спрямовуватися на реконструкцію, 

капітальний ремонт, виготовлення проектної та містобудівної документації, 

будівництво об’єктів інфраструктури,  які належать до комунальної форми 

власності. 

 

Рис. 3.25. Порівняння структури міжбюджетних трансфертів, направлених 

з державного бюджету до бюджетів ОТГ України у 2015 та 2016 рр., % 

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 

 

Відтак, за рахунок використання коштів субвенції на формування 

інфраструктури планується [280]: 

- створення центрів надання адміністративних послуг; 

- реконструкція, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних 

установ для їх використання відповідно до потреб ОТГ, але, при цьому, з 

застосуванням енергозберігаючих технологій; 

- капітальний ремонт, реконструкція, будівництво доріг; 

- закупівля транспортних засобів для доведення дітей до навчальних 

закладів тощо. 
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Якщо проаналізувати обсяги виділеної субвенції для ОТГ з різною 

кількість населення, можна побачити, що максимальні обсяги субвенції на 

формування інфраструктури направлено до бюджетів громад з чисельністю 

жителів менше 3 тис. осіб – 1062,9 грн. на особу. Мінімальні – ОТГ з 15-25 тис. 

жителів (489,3 грн. на особу) (рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Надходження та використання субвенції з державного 

бюджету на формування інфраструктури ОТГ на особу у 2016 році 

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 

 

Причиною таких показників виступає специфіка нарахування субвенції 

на формування інфраструктури ОТГ, оскільки при її визначенні враховується 

лише кількість жителів сіл, а селищ та міст – не враховується. Відповідно, 

невеликі громади – це найчастіше сільські ОТГ, а громади з чисельністю 

понад 10 тис. осіб включають міста і селища, на жителів яких субвенція не 

передбачена. 

Попри це, інфраструктурна субвенція виступає вагомим джерелом 

капітальних видатків ОТГ.  Окрім того, в деяких ОТГ ця субвенція перевищує 

власні доходи подекуди більше ніж у 2 рази, що свідчить про наявність 

фінансової можливості розвитку ОТГ. 

Як висновок, з проведеного аналізу можна виокремити такі основні 

аспекти; 1) бюджети ОТГ забезпечені відповідними джерелами наповнення, 
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зокрема, 60% податку з доходів фізичних осіб, акцизним податком з реалізації 

підакцизних товарів та місцевих податків, що дозволяє забезпечити їх 

ефективне використання; 2) показники фінансової залежності бюджетів ОТГ у 

2016 році в порівнянні з попереднім суттєво знизилися, що свідчить про 

позитивну динаміку їх розвитку, та стало результатом зарахування ПДФО з 1 

січня 2016 року; при цьому, при порівнянні ОТГ, можна зауважити, що рівень 

дотаційності бюджетів значно різниться (що свідчить не на користь 

спроможності окремих громад); аналізуючи  фінансову спроможність груп ОТГ 

з різною кількістю населення, чітко прослідковується: громади з більшою 

чисельністю жителів мають більший фінансовий потенціал (табл. 3.5). З 

проведеного аналізу можна зробити висновок, що найефективнішим є 

формування громад з чисельністю 10-25 тис. осіб. Причиною формування 

закономірності між чисельністю жителів та фінансовою спроможністю ОТГ є 

те, що, по-перше, великі громади володіють деякими перевагами, зокрема, 

більшими можливостями розвитку бізнесу, наявністю трудових ресурсів та 

ринку збуту продукції; по-друге, саме великі громади мають більший потенціал 

сталого розвитку та можливостей утримання та розвитку інфраструктури. 

Таблиця 3.5 

Вплив чисельності населення ОТГ на збалансованість їх бюджетів 

Група з чисельністю 
населення 

Кількість 
ОТГ 

Чисель-ність населення в 
групі, тис.осіб 

Кількість ОТГ в групі з 
Питом

а 
частка 
ОТГ в 
групі з 
базово
ю 

дотаці
єю, % 

Питома 
частка 
ОТГ в 
групі з 
реверсн

ою 
дотаціє
ю, % 

базов
ою 

дотаці
єю 

реверсн
ою 

дотаціє
ю 

відсутні
ми 

базовою
/ 

реверсн
ою 

дотаціє
ю 

до 3 тис. осіб 70 172,8 59 7 4 84,3 10,0 

3 - 5 тис. осіб 178 690,5 147 23 8 83,1 12,9 

5 - 10 тис. осіб 227 1596,5 177 35 15 78,0 15,4 

10 - 15 тис. осіб 103 1267,3 69 15 19 67,0 14,5 

15 - 25 тис. осіб 69 1307,2 48 13 8 69,6 18,8 

25 тис. і більше осіб 18 559,0 13 3 2 72,2 16,7 

Разом 665 5593,3 513 96 56 77,1 14,4 

Джерело: складено на основі [82, 83]. 
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3.3. Напрями та засоби оптимізації податкових механізмів 

наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації 

 

Дослідження основних джерел формування доходів місцевих бюджетів в 

Україні, яке проведене в попередніх підрозділах роботи, дозволяє 

стверджувати, що саме податкові доходи виступають основними засобами 

забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування у 

виконанні покладених на них завдань.  

Основною умовою ефективного функціонування багаторівневої системи 

бюджетів є забезпечення та підтримка взаємозв’язку податків, які надходять 

до бюджету відповідного рівня, та видатків, які забезпечуються за рахунок 

платників податків. Таким чином споживачі суспільних благ одержують те, 

за що сплачують податки. Для дотримання цієї умови та забезпечення 

справедливості у розподілі фіскального навантаження на місцевий рівень 

слід передавати податки, які не характеризуються як високо мобільні, тобто 

не перекладаються на жителів інших адміністративно-територіальних 

одиниць. В результаті децентралізації та реформи бюджетно-податкової 

системи 2014 року, була здійснена спроба забезпечити дотримання цього 

принципу при перерозподілі бюджетного ресурсу  і повноважень на 

локальний рівень. При цьому, ускладненню цього процесу сприяли 

одночасне проведення адміністративно-територіальної реформи та 

секторальних реформ, що характеризує процес реформування як систему 

складних взаємообумовлених та взаємозалежних змін. 

Аналізуючи основні наслідки запроваджених змін, слід зауважити 

наступне: нашій державі так і не вдалося уникнути зростання диференціації 

фінансової спроможності адміністративно-територіальних одиниць базового 

рівня. Як зауважують науковці, «механізми прямого регулювання (зокрема 

бюджетного вирівнювання) та непрямого впливу (спрямовані на 

стимулювання економічної активності громад) виявились неспроможними 

врегулювати проблему нерівномірності ендогенного потенціалу розвитку 
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громад та різної ефективності його використання», що є передусім наслідком 

того, що попри передачу на локальний рівень основних соціальних функцій, 

не було сформовано достатнього фінансового ресурсу та системи важелів для 

забезпечення економічного розвитку громад [280]. 

Оскільки основним джерелом доходів місцевих бюджетів є податки, 

питання дослідження основних аспектів формування та справляння податків, 

а також оптимізації податкових механізмів наповнення місцевих бюджетів є 

першочерговим та особливо важливим в умовах децентралізації. Важливим є 

виокремлення взаємозалежності формування податкових платежів від рівня 

розвитку економіки території, а також потенційних можливостей її 

зростання. Таким чином, у табл. 3.5 наведено джерела податкових 

надходжень до місцевих бюджетів та їх спрямування на забезпечення 

видатків бюджетів. 

Таблиця 3.5 

Джерела податкових надходжень до місцевих бюджетів та їх 

спрямування на забезпечення видатків бюджетів 
 

Податкові 
надходження 

 
База справляння 

Ставка оподатку-
вання 

Куди 
зарахову-

ється податок 
1 2 3 4 5 

Податок на 
прибуток 

підприємств  
 

О
П
О
Д
А
Т
К
У
В
А
Н
Н
Я

 Г
О
С
П
О
Д
А
РС

Ь
К
О
Ї 

 Д
ІЯ
Л
Ь
Н
О
С
Т
І 

Оподатковується прибуток суб’єктів 
господарювання-юридичних осіб, 
зареєстрованих на території 
відповідних областей та м. Києва 
 

18% До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Податок на 
прибуток 

підприємств та 
фінансових 
установ 

комунальної 
власності 

Оподатковується прибуток суб’єктів 
господарювання-юридичних осіб 
комунальної форми власності, 
засновниками яких є обласні, 
районні,міські, міські (міст районного 
значення), селищні та сільські ради, 
об’єднані територіальні громади 

18% До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Екологічний 
податок 

 

Оподатковуються обсяги та види 
забруднюючих речовин, які 
викидаються/розміщуються 
суб’єктами господарювання  
 

Відповідно до виду 
та речовини 
забруднення, грн./т 

До доходів 
спеціального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 
(на природо-
охоронні заходи)

Єдиний податок 1 група  
2 група 
3 група 
 
4 група 

10% мін. ЗП 
20% мін. ЗП 
2% доходу (4% з 
ПДВ) 
Відповідно до бази 
оподаткування 

До доходів 
спеціального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 
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продовження табл. 3.5
Податок на 

доходи фізичних 
осіб  

 

О
П
О
Д
А
Т
К
У
В
А
Н
Н
Я

  
Д
О
Х
О
Д
ІВ

 
Ф
ІЗ
И
Ч
Н
И
Х

  О
С
ІБ

 

Загальний місячний (річний) 
оподатковуваний дохід; доходи з 
джерела їх походження в Україні, які 
остаточно оподатковуються під час їх 
нарахування (виплати, надання); 
іноземні доходи. Зараховується до 
відповідного місцевого бюджету за 
місцезнаходженням (розташуванням) 
відповідної юридичної особи 
 

15% До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Акцизний 
податок з 
реалізації 
суб’єктами 

господарювання 
роздрібної 
торгівлі 

підакцизних 
товарів 

О
П
О
Д
А
Т
К
У
В
А
Н
Н
Я

 С
П
О
Ж
И
В
А
Н
Н
Я

 

С
У
С
П
ІЛ
Ь
Н
И
Х

 Б
Л
А
Г

 

Вартість (з ПДВ) підакцизних товарів, 
реалізованих на відповідній території, 
суб’єктом господарювання роздрібної 
торгівлі 
 

2-5% До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Туристичний 
збір 

Вартість усього періоду 
проживання(ночівлі) за вирахуванням 
податку на 
додану вартість 

0,5-1% До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Збір за місця 
для 

паркування 
транспортних 

засобів 

Площа земельної ділянки, відведена 
для паркування, а також площа 
комунальних гаражів, стоянок, 
паркінгів (будівель, споруд, їх частин) 

Грн./1 кв.м. площі 
земельної ділянки у 
розмірі 0,03-0,15% 
мін. ЗП за день 

До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Податок на 
нерухоме майно 

 

О
П
О
Д
А
Т
К
У
В
А
Н
Н
Я

 В
Л
А
С
Н
О
С
Т
І 

 

Загальна площа об’єкта житлової та 
нежитлової нерухомості, в т.ч. його 
часток, відповідно до місця 
розташування (зональності)    
 

Залежно від місця 
розташування 
(зональності) та 
типів  об’єк-тів 
нерухомості, до  2% 
розміру мін. ЗП 
за 1 кв. м. 

До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Транспортний 
податок 

 

Легковий автомобіль, що 
використовується до 5 років і має об’ 
єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. 
см.   
 

25тис. грн за 
коженлегковий 
автомобіль, що є 
об’єктом 
оподаткування 

До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Земельний 
податок 

 

Нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок, які перебувають у 
власності або користуванні, та 
земельні частки (паї), які перебувають 
у власності; площа земельних ділянок, 
нормативну грошову оцінку яких не 
проведено 

Відповідно до типу 
земельної ділянки, 
% від грошової 
оцінки 

До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Рентна плата 
за спеціальне 
використання 

лісових 
ресурсів 

О
П
О
Д
А
Т
К
У
В
А
Н
Н
Я

 
В
И
К
О
Р
И
С
Т
А
Н
Н
Я

 Т
А

 
К
О
Р
И
С
Т
У
В
А
Н
Н
Я

 

Заготовлена лісокористувачами 
деревина та лісові матеріали, побічні 
користування лісом та використання 
їх корисних властивостей 

Визначається 
відповідно до 
породи та розряду 
деревини, грн./ 1 
куб.м. 

До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Рентна плата 
за спеціальне 
використання 

води 
 

Обсяг використаної 
водокористувачами води, в окремих 
випадках – час використання водних 
ресурсів 

Визначається 
відповідно до 
регіону та мети 
використання, грн./ 
100 куб.м. 

До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 
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Продовження табл. 3.5
ентна плата за 
користування 
надрами (крім 
видобування 

нафти, 
природного 
газу та 
газового 

конденсату) 
 

Обсяг підземного простору (ділянки) 
надр 

Встановлюються 
залежно від 
корисних 
властивостей надр і 
ступеня екологічної 
безпеки під час їх 
використання, 
грн./тис. куб.м. 

До доходів 
загального 
фонду 
відповідних 
бюджетів 

Джерело: на основі Податкового кодексу України 

 

Найбільшу питому вагу в доходах місцевих бюджетів України з усіх 

податків складає податок на доходи фізичних осіб (21,57%), хоча з часу 

реформи ця частка дещо знизилася – на 5,43 в.п. (при порівнянні 2016 та 2014 

років).  

Відповідно до ст. 163 розділу IV Податкового кодексу України, об’єктом 

оподаткування ПДФО є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, 

доходи з джерела їх походження в Україні, іноземні доходи, які отримані з 

джерел за межами України. Таким чином, при оподаткуванні цим 

податковим платежем зачіпаються інтереси усіх верств економічно активного 

населення країни, та формується можливість зміни розміру кінцевих доходів 

населення, а відтак здійснюється вплив на структуру потреб населення та їх 

купівельну спроможність. 

На формування відповідних обсягів надходження податку з доходів 

фізичних осіб впливають такі чинники [303]: 

- зміна кількості платників податку; 

- рівень легалізації доходів платників податку; 

- рівень заробітної плати; 

- особливості застосування податкової соціальної пільги; 

- показники зростання/зниження добробуту населення тощо. 

Таким чином, спостерігається прямий взаємозв’язок між обсягами 

надходжень ПДФО та рівнем розвитку господарської діяльності на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці (який і визначає 
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кількість платників податку), а також доходами населення, що доводить 

стабілізаційну та регулюючу роль ПДФО. 

Враховуючи, що на сьогодні в результаті фінансової децентралізації 

відбувся перерозподіл надходжень податку на доходи фізичних осіб не на 

користь бюджетів сіл, селищ, міст районного значення (ПДФО як 

найвагоміше джерело доходу було вилучене з цих місцевих бюджетів) та 

зарахування 60% до бюджетів об’єднаних територіальних громад, 

спостерігається зниження частки надходжень ПДФО до місцевих бюджетів 

на користь державного бюджету. Якщо у 2012 році до місцевих бюджетів 

зараховувалося 89,7% ПДФО, то у 2017 році – 59,6% (рис. 3.27). 

Рис. 3.27.  Динаміка надходжень ПДФО до Зведеного бюджету України у 

2012-2017 рр., % 

Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України 

 

При цьому, у 2015-2017 рр. спостерігаємо значне зростання обсягів 

надходжень ПДФО до Зведеного бюджету, що є результатом зростання 

податкової ставки для доходів, які нижчі 10 мінімальних заробітних плат, з 

15% до 18%, та індексації заробітних плат на інфляцію і їх значне 

підвищення у бюджетному секторі [46]. 
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Попри це, зниження частки ПДФО в місцевих бюджетах суттєво вплине 

на стимулювання громад до об’єднання в ОТГ та забезпечення свого 

соціально-економічного розвитку через стимулювання податкових 

надходжень до місцевих бюджетів. 

Особливістю формування надходжень податку з доходів фізичних осіб є 

те, що в сільських та селищних громадах ці доходи забезпечуються 

практично повністю за рахунок оподаткування заробітної плати працівників 

бюджетної сфери, тобто працівників закладів охорони здоров’я, дошкільних 

навчальних закладів та закладів середньої освіти, а також управління 

громадою та інших служб. Доказом цього є той факт, що 15 ОТГ, які 

характеризуються найвищими обсягами надходжень ПДФО на одну особу 

(рис. 3.28), забезпечують 34,1% загального обсягу податку на доходи 

фізичних осіб, який надходить до бюджетів ОТГ. 

Зазначені ОТГ характеризуються високим рівнем соціально-

економічного розвитку та функціонуванням на території громади 

господарських структур. Для прикладу, Слобожанська ОТГ територіально 

знаходить «на околиці» Дніпра, що надає їй багато переваг. На території 

громади розміщуються потужні підприємства, а саме: два м’ясокомбінати, 

агропромисловий холдинг «Агросоюз», тепличний комбінат, супермаркети 

«Епіцентр», «Караван», «Метро»[181]. Окрім того, у селі Степове, яке 

входить до складу ОТГ, працює багато фермерських господарств. Загалом в 

межах громади зареєстровано понад 4 000 підприємств різних форм 

власності[182]. Відтак, в результаті функціонування на території 

Слобожанської громади великої кількості підприємств, надходження ПДФО 

на особу в 2016 році становило 9984,1 грн., що більше середнього по ОТГ 

України значення майже у 9 разів. 
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Рис. 3.28. ОТГ, в яких надходження ПДФО на одну особу найвищі, грн. 

Джерело: побудовано на основі [82, 83]. 

 

Серед інших ОТГ, зазначених на рис. 3.28, такі громади, як 

Розсошанська та Білоцерківська, в яких живе менше 5 тис. осіб,  

характеризуються наявністю на території громади, в першому випадку – 

аеропорту «Хмельницький», в другому – Білоцерківського молочного заводу 

та ТзОВ «Хлібороб 2006» [169].  

Громади з кількістю жителів 5-10 тис. осіб Вербківська та Богданівська, 

які характеризуються доходами ПДФО на особу відповідно 8627,3 грн. та 

7613,4 грн., територіально межують з м.Павлоград, а «їхня економіка 

пов’язана з видобутком кам’яного вугілля та значними нарахуваннями 

ПДФО на заробітну плату» [138]. Так, на території лише центральної 

громади Вербківської ОТГ функціонують шахти «Благодатна» та Шахта ім. 

Героїв космосу ТзОВ «Павлоградвугілля», фермерські господарства «Київ», 

«Тіна», «ТОЗ», «Льон» та «Славіч» [354]. На території Байковецької ОТГ 

функціонує завод по випуску спеціальних систем для автомобілів 

Volkswagen, Гуменецької ОТГ – ПАТ «Подільський цемент» [74]. 
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Таким чином, з проведеного аналізу помітним є пряма залежність 

надходжень ПДФО від рівня економічного розвитку громади  та 

функціонування господарських суб’єктів на її території. Проте, більшість 

громад залежить саме від функціонування саме бюджетних установ на їх 

території, відрахування з заробітних плат працівників яких є основним 

джерелом надходжень ПДФО. А це передусім свідчить про низький рівень 

економічної активності таких ОТГ та низьку результативність роботи органів 

місцевого самоврядування по залученню на територію громади суб’єктів 

господарювання. 

Попри це в умовах постійних змін та реформування освітньої сфери та 

сфери охорони здоров’я анонсовано оптимізацію мережі закладів освіти та 

медичних установ  в об’єднаних територіальних громадах через закриття 

шкіл та медзакладів, які не відповідають відповідним вимогам. Наслідком 

таких дій стане скорочення надходжень ПДФО до бюджетів окремих ОТГ 

через скорочення кількості платників податків, що негативно вплине на 

рівень їх фінансової спроможності. 

Проте, в результаті зростання мінімальної заробітної плати  в Україні з 1 

січня 2017 року відбувся ріст надходжень від ПДФО, єдиного соціального 

внеску (ЄСВ) і єдиного податку, що дозволяє сподіватися зростання 

надходжень до місцевих бюджетів. 

Таким чином, основним напрямом забезпечення зростання надходжень 

ПДФО до місцевих бюджетів є використання дієвих засобів стимулювання 

економіки, більшість з яких сьогодні не спрацьовують через низку 

адміністративних бар’єрів. 

Враховуючи важливість ПДФО як основного бюджетоутворюючого 

податку для місцевих бюджетів, доцільно звернути увагу на питання вірності 

зарахування таких надходжень до відповідного місцевого бюджету. Так, 

згідно Податкового кодексу, ПДФО зараховується до місцевого бюджету за 

місцезнаходженням юридичної особи – платника податку. Відповідно до п. 

168.4.3 Податкового кодексу, податок на доходи, нарахований працівникам 
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відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за 

місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Згідно статті 93 

Цивільного кодексу України [291], місцезнаходженням юридичної особи є 

фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, це ж стосується і 

відокремленого підрозділу платника податків: податок на доходи, 

нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до 

відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого 

підрозділу. Це відповідає принципу справедливого розподілу надходжень від 

оподаткування ПДФО. Проте, на сьогодні ця вимога досить часто 

порушується, і податок на доходи фізичних осіб сплачується до бюджетів тих 

адміністративно-територіальних одиниць, де розташовані центральні офіси 

підприємств. Це особливо актуально саме для сільських громад, оскільки 

податок сплачується за місцем реєстрації підприємства, працівниками 

підрозділу в основному є жителі адміністративно-територіального утворення, 

на території якого він розташований – відтак, користуючись суспільними 

послугами, працівники підприємства «фінансують» інший місцевих бюджет. 

З іншої сторони, можна дискутувати про можливість зміни бюджету, до 

якого слід здійснювати зарахування ПДФО. З позиції справедливості 

розподілу надходжень податку найефективнішим є практика зарахування 

ПДФО до відповідного бюджету за місцем реєстрації (проживання) платника 

податку, оскільки саме по місцю реєстрації (проживання) він отримує 

максимальну кількість суспільних послуг. Окрім того, саме неврахування 

цього аспекту було причиною недоотримання сільськими бюджетами 

надходжень цього податку. Згідно статистичних даних [265], 54,8% 

зайнятого сільського населення працює за межами місця реєстрації 

(проживання), з них 67,1% - в містах та селищах міського типу. Враховуючи 

тенденції зростання кількості сільських жителів, які працюють в містах та 

селищах міського типу [254], сільські бюджети все більше недоотримували 

цього податку. 
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В результаті бюджетно-податкової децентралізації бюджети сіл, селищ 

та міст районного значення втратили ПДФО як одне з дохідних джерел, 

проте, на сьогодні зазначений аспект стосується доходів ОТГ, зокрема тих, 

які знаходяться поблизу обласних центрів (коли населення ОТГ працює в 

великому місті і, відповідно, сплачує ПДФО за місцем зайнятості). 

Таким чином, удосконалення справляння ПДФО має передбачати, по-

перше, зарахування податку за місцем реєстрації (проживання) платника 

податку, що забезпечить вирівнювання диференціації надходження цього 

податкового платежу на одну особу до місцевих бюджетів; по-друге, 

стимулювання економічного розвитку територіальних громад для 

забезпечення зростання надходжень податку до місцевих бюджетів. 

Щодо акцизного податку,  також можна виділити певні особливості 

справляння цього платежу відповідно до даних, що наведені на рис. 3.29. 

По-перше, існує залежність надходжень акцизного податку з реалізації 

підакцизних товарів від території розташування адміністративно-

територіальної одиниці та наявності автозаправних станцій, супермаркетів та 

великих торговельних підприємств. Так, найвищими обсягами надходжень на 

одну особу характеризуються обласні центри та центральні райони областей, 

прикордонні райони, а також території вздовж важливих автотранспортних 

шляхів.  

По-друге, існує проблема неповного надходження акцизного податку до 

місцевих бюджетів сіл та селищ від продажу тютюнових виробів та 

алкогольної продукції суб’єктами підприємницької діяльності. Причиною 

цього є необов’язковість використання такими підприємцями системи 

електронного обліку операцій з продажу товарів, наслідком чого є висока 

імовірність зміни даних звітності, на основі якої нараховується акцизний 

податок з реалізації підакцизних товарів, та відповідно його неповна сплата 

до бюджету.  
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Рис. 3.29. Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних 

товарів та продукції в розрахунку на одну особу у 2016 р.  

Джерело: складено на основі [280]. 
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Окрім того, запровадження цього акцизного податку суперечить 

основним принципам оподаткування. Так, базою оподаткування акцизного 

податку з реалізації підакцизних товарів є вартість (з податком на додану 

вартість) реалізованих через роздрібну торговельну мережу підакцизних 

товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу) [256], тобто: база 

оподаткування = собівартість продукції + ПДВ + акцизний податок. Таким 

чином, можна говорити про існування подвійного оподаткування, тобто 

оподаткування одного об’єкта податку окремого платника податків одним і 

тим же (аналогічним) податком за один і той же проміжок часу або 

оподаткування в різних осіб однієї і тієї ж податкової бази зіставними 

податками [263]. 

Загалом, результатом запровадження та зарахування цього податкового 

платежу до місцевих бюджетів став його вплив на зростання асиметричності 

розвитку територіальних громад та регіонів через нерівномірність його 

розподілу. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких  законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року 

[209], Кабінету Міністрів України у тримісячний строк зобов’язується 

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо 

скасування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі тютюнових виробів, передбачивши для забезпечення 

збалансованості місцевих бюджетів відповідне збільшення ставок акцизного 

податку на тютюнові вироби в абсолютних значеннях. Окрім того, п. 1.1 

розділу I Закону №1791 у п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу 

України із визначення терміну «реалізація суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» вилучено положення щодо 

реалізації пального, як фізичного відпуску з автозаправної станції (АЗС) 

та/або автомобільної газозаправної станції (АГЗС) незалежно від форми 

розрахунків. Таким чином, з 01 січня 2017 року скасовано акцизний податок 

із роздрібного продажу пального. На заміну цього платежу до місцевих 
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бюджетів надходитиме 13,44% від розмитнення нафтопродуктів, що 

поступають на АЗС (проте, не більше суми, яка отримана органами місцевого 

самоврядування у 2016 році). А це в свою чергу – дестимулювання органів 

самоврядування від нарощення економічної активності, оскільки не 

сприятиме збільшенню надходжень від даного податку до місцевого 

бюджету. 

Окремим аспектом дослідження формування податкових доходів 

місцевих бюджетів є місцеві податки та збори. Якщо до реформи 2014 року 

ці податки не мали суттєвого впливу на доходи місцевих бюджетів та їх 

фінансові можливості, то з децентралізацією усе змінилося. Сьогодні місцеві 

податки та збори є вагомою частиною доходів місцевих бюджетів (11,5% у 

2016 році). При цьому, передусім це стосується новосформованого внаслідок 

реформи податку на майно, який включає податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плату за землю. 

Податки на майно є важливим доходним джерелом практично усіх 

розвинених країн. Специфіка та особливості їх справляння забезпечують 

мінімальний рівень негативного впливу на економічне зростання в країні, що 

підтверджено дослідженнями Організації економічного співробітництва та 

розвитку [86]. На даному етапі розвитку економіки розвинутих країн можна 

спостерігати тенденції до заміщення прямих податків (податку з доходів 

фізичних осіб та податку на прибуток) як шкідливих для зростання економіки 

на непрямі податки (ПДВ, акциз) та податки на майно. Тому для України  

формування ефективного податкового механізму справляння цих податків є 

важливою умовою забезпечення сталого розвитку місцевих бюджетів. 

Згідно розрахунків економістів, ефективним є досягнення надходжень 

майнових податків у розмірі 2,5-2,7% від ВВП [94]. На сьогодні в Україні 

питома вага цих податків становить 1,0% від ВВП (рис. 3.30). 
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Рис. 3.30. Склад та структура податку на майно у 2015-2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України 

 

Переваги та недоліки податку на майно подано на рис. 3.31. 

 

Рис. 3.31. Переваги та недоліки податку на майно 

Джерело: розробка автора 

 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

 вплив (підвищення) на 
ефективність використання майна; 
 стабільність надходжень до 

бюджетів; 
 виступає стимулом збільшення 

привабливості органами місцевого 
самоврядування своєї території; 
 «невразливі» для корупції; 
 при ухиленні від сплати, об’єкт 

оподаткування може виступати 
об’єктом податкової застави; 
 передбачуваний для платників; 
 низький вплив на економічне 

зростання 

 податковий ризик для 
платника; 
 регресивність; 
 складність адміністрування та 

навіть запровадження; 
 вплив на розвиток економіки 

(на капіталомісткі підприємства лягає 
великий податковий тягар,  в той час 
як на інтелектуально-місткі (що 
майже не використовують 
приміщень) – ні) 
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Якщо звернутися до особливостей оподаткування податком на майно в 

Україні, можна помітити недосконалість механізму його застосування. У 

випадку плати за землю він функціонує доволі ефективно ( враховуючи те, 

що в Україні не існує офіційного ринку землі). Проте, на сьогодні існує 

проблема нестачі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування для 

інвентаризації землі та проведення її нормативної грошової оцінки, 

наслідком чого є значні недонадходження до місцевих бюджетів. Окрім того, 

невиконано задекларованих у 2014 році обіцянок щодо передачі землі поза 

межами населених пунктів у розпорядження органів місцевого 

самоврядування. Це, з однієї сторони характеризується зниженням 

фінансової спроможності місцевих бюджетів, з іншої – забезпечує уникнення 

ризиків втрати цих земель у зв’язку з їх продажем для наповнення бюджетів.   

Щодо податку на нерухоме майно як елемента податку на майно, його 

справляння характеризується такими проблемами: 

- по-перше, близько 95% нерухомого майна на даний час не 

зареєстроване в електронній базі реєстру прав власності на нерухоме майно, 

що є причиною, знову ж таки, недоотримання місцевими бюджетами значних 

обсягів фінансових ресурсів; 

- по-друге, здебільшого у сільських адміністративно-територіальних 

одиницях експлуатація нерухомого майна, зокрема житлових будівель, 

здійснюється без їх введення в експлуатацію через складність та високу 

вартість цього процесу, що теж не дозволяє забезпечити повне надходження 

до бюджету податкових доходів. 

Окремим аспектом виступає «непривабливість» майнового 

оподаткування для населення. Причиною цього є проблеми з 

адмініструванням цих податків, а, відтак, і часті непорозуміння з 

представниками органів ДФС, а також сприйняття людьми механізму 

справляння податку на майно як «несправедливого», як це помітно в 

результаті його функціонування. Це пов’язане з тим, що на початку 

запровадження податку на нерухоме майно його характеризували як 
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«податок для багатих». Проте, на даний час ситуація змінилася кардинально 

– сплачувати  його  повинні фізичні особи, які володіють квартирою площею  

понад 60 кв.м. чи будинком – 120 кв.м., нежитловою нерухомістю – 180 кв.м. 

Податок втратив свою «елітність», а податковий тягар тепер несе більшість 

жителів країни, які при цьому не вважають себе представниками навіть 

середнього класу.  

Не сприяє «справедливості» цього податкового платежу і те, що згідно 

�абз. 266.5.1 Податкового кодексу України ставки податку для об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, 

селищної або міської ради в залежності від місця розташування (зональності) 

та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2% розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.  Відтак, на різних 

територіях обсяги сплати податку за однакові об’єкти оподаткування може 

різнитися в залежності від рішення органів місцевого самоврядування. Такий 

важливий принцип формування механізму сплати місцевих податків та 

зборів як можливість визначати податкову ставку в законодавчо визначених 

межах не забезпечує сприйняття податку на нерухоме майно населенням 

країни як обов’язкового. 

Таким чином, реформування податку на майно має характеризуватися 

забезпеченням зниження рівня впливу людського чинника на справляння 

податку на майно до місцевих бюджетів для уникнення корупції (такими 

корупційними «можливостями» є використання різних «коефіцієнтів», 

індивідуальна оцінка земельних ділянок, надання пільг окремим платникам 

податків тощо).  

Як висновок, можна зауважити, що формування ефективної податкової 

системи на локальному рівні передбачає передусім забезпечення фінансової 

спроможності громад. Реформа децентралізації забезпечила перші кроки в 

цьому напрямі. Проте, і далі існують проблеми, які потребують свого 
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вирішення для зміцнення фінансової основи розвитку місцевих бюджетів. 

Вирішення цих проблем лежить в площині: 

- удосконалення системи адміністрування податків в напрямі її 

спрощення, оптимізації та прозорості; 

- забезпечення соціальної справедливості при справлянні податків; 

- максимізації надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів. 

 
 

 

Висновки до розділу 3 

 

В результаті проведення оцінки формування доходів місцевих бюджетів 

в умовах реформування місцевого самоврядування можна зробити такі 

висновки.  

1. З метою виявлення впливу змін, які були запроваджені в результаті 

децентралізації було проведено дослідження результативності формування 

дохідної частини місцевих бюджетів в період до та після початку 

реформування місцевого самоврядування. Для проведення комплексного 

аналізу змін у визначенні доходів та видатків місцевих бюджетів встановлено 

рівень співвідношення видатків, проведених з місцевого бюджету, до 

податкових доходів. Виявлено суттєве зростання значень показника, що 

означає зниження рівня податкової спроможності місцевих бюджетів.  

2. В контексті аналізу зміни складу та структури доходів місцевих 

бюджетів виявлено зростання диференціації надходжень до загального та 

спеціального фондів майже у 2 рази у період після змін до бюджетно-

податкового законодавства. Це є свідченням зростання соціальної 

направленості бюджетних ресурсів та відсутності їх спрямування на 

економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць нижчих 

рівнів. Визначено роль основних податків у забезпеченні спроможності 

територіальних громад. Зауважено перехід до використання субвенцій в 

якості трансфертів до місцевих бюджетів, що свідчить про зменшення 
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можливості самостійного вирішення органами місцевого самоврядування 

питання спрямування коштів з наданих трансфертів на відповідні напрямки. 

3. Обґрунтовано доцільність визначення взаємозв’язку таких чинників 

як чисельність жителів громади та рівень її фінансової спроможності у 

зв’язку зі створенням на першому етапі формування об’єднаних 

територіальних громад як адміністративно-територіальних одиниць з 

чисельністю до 2-х тис. осіб, так і громад з населенням у 20 тис. осіб.  В 

результаті виявлено, що громади з більшою чисельністю жителів мають 

більший фінансовий потенціал. Найефективнішим визначено формування 

громад з чисельністю 10-25 тис. осіб. Причиною формування закономірності 

між чисельністю жителів та фінансовою спроможністю визначено, по-перше, 

наявність більших можливостей розвитку бізнесу, наявність трудових 

ресурсів та ринку збуту продукції; по-друге, більший потенціал сталого 

розвитку та можливостей утримання й розвитку інфраструктури  у великих 

громадах. 

4. Запропоновано напрями оптимізації податкових механізмів 

наповнення місцевих бюджетів в умовах адміністративно-територіальної 

реформи на основі проведеного аналізу розвитку місцевих бюджетів та 

дослідження проблеми зростання диференціації фінансової спроможності 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня. 

5. Встановлено прямий взаємозв’язок між обсягами надходжень ПДФО 

та рівнем розвитку господарської діяльності на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, що доводить стабілізаційну та 

регулюючу роль цього податку і акцентує увагу на необхідності 

стимулювання економіки з боку органів місцевого самоврядування. 

Запропоновано здійснювати зарахування податку до бюджету за місцем 

проживання платника податку для дотримання принципу соціальної 

справедливості.  

6. Доведено залежність обсягів надходження акцизного податку з 

реалізації підакцизних товарів від особливостей територіального 
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розташування адміністративно-територіальної одиниці, до бюджету якої 

справляється податок. Виявлено, що найвищими обсягами надходжень 

податку на одну особу характеризуються обласні центри та центральні 

райони областей, прикордонні райони, а також території вздовж важливих 

автотранспортних шляхів, що сприяє зростанню асиметрії бюджетного 

забезпечення громад. 

7. Виявлено зростання ролі місцевих податків та зборів в складі доходів 

місцевих бюджетів, зокрема, акцентовано увагу на ролі та особливостях 

майнового оподаткування. Окреслено основні проблеми, з якими стикаються 

органи місцевого самоврядування при справлянні цих платежів до бюджетів. 

Визначено недоотримання місцевими бюджетами значних обсягів 

фінансових ресурсів при справлянні податку на нерухоме майно, відмінного 

від земельної ділянки, внаслідок відсутності  в електронній базі реєстру прав 

власності на нерухоме майно близько 95% нерухомого майна. Проблемою 

визначено також використання нерухомого майна без його введення в 

експлуатацію через складність та високу вартість цього процесу, що теж не 

дозволяє забезпечити повне надходження до бюджету податкових доходів; 

Основні результати наукового дослідження, що отримані в �третьому 

розділі опубліковані автором у наукових працях [230; 236; 237;245; 356; 359]. 



220 
 

 

РОЗДІЛ 4 

ДОМІНАНТИ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНІ 

 

 

4.1. Сучасна практика здійснення видатків місцевих бюджетів 

соціального призначення 

 

Реформування системи місцевих бюджетів в Україні розпочалося з 

внесення змін до бюджетно-податкового законодавства та передбачало 

формування спроможних територіальних громад на основі забезпечення 

стабільних та достатніх дохідних джерел і надання відповідних повноважень 

для свого розвитку. Особливу увагу приділено питанню ефективної 

видаткової політики на рівні місцевих бюджетів, оскільки видатки 

виступають не лише джерелом надання суспільних послуг, а й є засобом 

формування якісного та привабливого середовища для залучення 

інвестиційних ресурсів та ведення підприємницької діяльності.  

Проблемою видаткової політики останніх десятиліть було 

�абл.�рмованість� місцевих бюджетів на інструмент держави із 

забезпечення надання однакового рівня суспільних послуг, проте, без 

урахування економічних цілей розвитку відповідних адміністративно-

територіальних одиниць. Відтак, ситуація «проїдання» бюджетних ресурсів 

сприяла виникненню дисбалансів в розвитку бюджетної системи та стала 

чинником сповільнення економічного розвитку загалом.  

Враховуючи, що на сьогодні можна говорити та аналізувати перші 

проміжні результати реформи системи місцевого самоврядування та 

бюджетно-податкової децентралізації, доцільним є проведення оцінки 

динаміки та визначення основних тенденцій розвитку видаткової політики на 

рівні місцевих бюджетів. 
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Першочерговим питанням є визначення впливу видаткової політики 

держави на її соціально-економічний розвиток (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Динаміка видатків Зведеного бюджету, Державного бюджету та 

місцевих бюджетів у 2006-2017 рр., % ВВП 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Аналіз даних, наведених на рис. 4.1, свідчить про високий рівень 

фіскального перерозподілу ВВП через видатки, що ставить високі вимоги до 

формування ефективної структури бюджетних видатків. Слід зауважити, що 

у 2016 році частка перерозподіленого ВВП через видатки Зведеного бюджету 

була максимальною за останнє десятиліття і становила 35,1%. Причиною 

цього стало зростання як відсотка перерозподілу ВВП через державний 

бюджет (до 28,8% ВВП у 2016 році), починаючи з 2014 року, та через місцеві 

бюджети (16,6%), яким характеризувався 2017 рік.  

Попри це, якщо звернути увагу на питання взаємовідношення часток 

доходів та видатків місцевих бюджетів у ВВП (рис. 4.2) впродовж 

аналізованого періоду, спостерігається перевищення частки видатків над 

доходами в середньому у 2 рази.  Це негативна тенденція, яка свідчить про 

розбалансованість бюджетної системи та фінансову неспроможність 

місцевих бюджетів до виконання покладених на них функцій.  При цьому, 
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починаючи з 2012 року різниця між частками видатків та доходів має 

тенденцію до зниження, зокрема, з 2015 року зросла частка доходів, 

сягнувши 7,6% ВВП. 

Рис. 4.2. Динаміка доходів та видатків місцевих бюджетів у 2006-2017 рр., % 

ВВП 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Проте тенденції перевищення частки видатків місцевих бюджетів у ВВП 

над доходами свідчать передовсім про повну залежність розвитку місцевих 

бюджетів від фінансування з центру. Поступове зниження різниці між цими 

показниками впродовж останніх років – це позитивна тенденція, яка, проте, 

характеризується недостатністю кроків в напрямі бюджетної децентралізації. 

Ще одним доказом неефективності видаткової політики є її 

характеристика як «політики проїдання» - основним напрямом фінансування 

виступають соціальні видатки (видатки на освіту, охорону здоров’я, 

житлово-комунальне господарство, духовний та фізичних розвиток та 

соціальний захист та соціальне забезпечення населення).  

З рис. 4.3  видно перевищення темпу приросту соціальних видатків над 

приростом ВВП та видатків Зведеного бюджету у 2012-2013 рр., що і є 

свідченням «проїдання» бюджетних ресурсів, у 2014 та 2015 рр. ситуація 

дещо змінилася, передовсім за рахунок збільшення видатків на оборонну 

сферу. У 2016 році соціальні видатки знову зростали швидшими темпами, 
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ніж видатки загалом та ВВП, але 2017 рік знову характеризувався 

покращенням ситуації. 

 

Рис. 4.3. Динаміка темпів приросту ВВП, видатків Зведеного бюджету та 

соціальних видатків у 2012-2017 рр. 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Соціальні видатки мають вагоме значення для розвитку та підтримки 

всіх сфер суспільного життя. На сьогодні увага до питання  оптимізації цього 

сектору видаткової політики зросла, оскільки відбулися зміни визначення 

повноважень та напрямів видатків серед бюджетів різних рівнів. Крім того, в 

умовах посилення соціальної напруги з метою її зниження, поліпшення 

підприємницького та інвестиційного клімату питання формування 

ефективного бюджетного фінансування соціальної сфери особливо 

актуальне. 

Основний тягар забезпечення соціальних видатків лежить на місцевих 

бюджетах (рис. 4.4), оскільки за період 2012-2017 рр. середня питома вага 

видатків соціального спрямування в складі видатків місцевих бюджетів 

становила 88,2%, що характеризує місцеві бюджети як інструмент держави у 

наданні соціальних послуг та забезпеченні соціального захисту населення і 

не передбачає виконання ними завдання економічного розвитку територій.   
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Рис. 4.4. Питома вага соціальних видатків в структурі видатків 

Зведеного, Державного та місцевих бюджетів у 2012-2017 рр. 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Із рис. 4.4 видно, що до початку реформи місцевого самоврядування у 

кінці 2014 року спостерігалося зростання частки соціальних видатків в складі 

видатків місцевих бюджетів – з 88,7% у 2012 році до 90,4% у 2014 році. 

Проте, з початком реформування цей показник знижується – до 82,1% у 2017 

році – найнижчого за аналізований період. Це свідчить, що децентралізація 

передбачає формування економічно та фінансово спроможних локальних 

адміністративно-територіальних утворень. 

Якщо провести порівняння часток соціальних видатків в складі видатків 

місцевих бюджетів областей України (рис. 4.5) у 2012 та 2017 рр., можна 

спостерігати доволі суттєву диференціацію показника у 2012 році – від 72,1% 

у м. Києві до 91,5% у Рівненській області (19,2 в.п.), та зниження її рівня у 

2017 році – диференціація спостерігалася в межах 13,1 в.п. Максимальною 

частка соціальних видатків є в Полтавській, м. Києві, Київській, Рівненській 

областях. Найнижчою – у Луганській та Донецькій, Одеській, Харківській 

областях. 
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Рис. 4.5. Порівняння середніх показників соціальних видатків на одну особу та їх питомої ваги в складі видатків 

місцевих бюджетів у 2012 та 2017 рр. в розрізі областей України 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 
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Найвищими показниками соціальних видатків на одну особу 

характеризуються Полтавській (11643,1 грн.), м. Київ (11637,1 грн.), 

Київській (11217,6 грн.), Рівненська (11110,6 грн.), Черкаська (11095,1 грн.), 

та Хмельницька (10833,0 грн.). Найнижчими –Луганська (3422,4 грн.) та 

Донецька (4958,4 грн.) області (що є наслідком воєнних дій на Донбасі), а 

також Одеська (9110,2 грн.), Харківська (9288,6 грн.), Херсонська (9628,0 

грн.) області. 

В рамках дослідження доцільним є порівняння структури видатків 

місцевих бюджетів до та після початку реформи (рис. 4.6). 

Як видно, за період з 2012 до 2017 року відбулися деякі зміни в питанні 

формування видаткової політики місцевих бюджетів, а саме: 

- на 6,0 в.п. зросла питома вага видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення. Таке зростання відбулося в результаті зростання 

витрат на соціальний захист сім’ї, дітей та молоді на 36,2% у 2017 році в 

порівнянні з 2012 роком, а також збільшення в 16 разів видатків у зв’язку з 

наданням допомоги у вирішенні житлового питання; 

- майже у 2 рази зросли видатки на економічну діяльність, зокрема 

відбулося зростання видатків, спрямованих на сільське господарство, 

будівництво та транспорт, що свідчить про тенденції розвитку економічного 

потенціалу територій; 

-  натомість відбулося зниження питомої ваги видатків на освіту у 

видатках місцевих бюджетів з 32,2% у 2012 році до 27,5% у 2017 році, тобто 

на 5,1 в.п.; на охорону здоров’я – з 21,3% до 17,3% - на 3,9 в.п., житлово-

комунальне господарство – з 8,9% до 5,5% - на 3,3 в.п.; видатків на духовний 

та фізичний розвиток – на 0,4 в.п. 

 Звертаючи увагу на питання зростання обсягів соціальних видатків 

місцевих бюджетів в їх абсолютних значеннях, що прослідковується з даних, 

наочно зображених на рис. 4.7 та податних у додатку В, доцільно звернути 

увагу на неефективність їх використання.  
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Рис. 4.6. Структура видатків місцевих бюджетів за функціональною класифікацією у 2012 та 2017 роках 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 
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Рис. 4.7. Динаміка соціальних видатків місцевих бюджетів у 2012-2017 рр. 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Як зазначає Г.В. Возняк [58],  намагання змінити підходи до управління 

суспільними фінансами, успадкованими  від  Радянського  Союзу (де система 

соціальної сфери була орієнтована на забезпечення населення соціальними 

послугами, що прямо пов’язувалося з соціальною стабільністю та 

справедливістю, а також спроможністю сімей їх оплачувати), не дали 

позитивних результатів.  

Відтак, доцільним є проведення оцінки кожної з аналізованих сфер. 

Перше за все про певні зміни формування видаткової політики в соціальній 

сфері свідчать дані�табл. 4.1, в які показано розподіл соціальних видатків 

між бюджетами різних рівнів. 

Найбільш централізованими є видатки на соціальний захист та соціальне 

забезпечення. Так, у 2017 році з державного бюджету  фінансувалося 58,8% 

усіх видатків цього напрямку. З 2012 року до 2017 року частка видатків на 

соціальний захист та соціальне забезпечення місцевих бюджетів зросла з 

39,9% до 49,4% відповідно. При цьому, основне навантаження по 

проведенню фінансування лежить на районних бюджетах (25,2%) та 

бюджетах міст обласного значення (19,2 %). Такий механізм перерозподілу 
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бюджетних коштів показав себе недостатньо ефективним та таким, що не 

забезпечує своєчасність виконання повноважень.  

Таблиця 4.1 

Динаміка структури соціальних видатків у розрізі бюджетів України 

різних рівнів у 2012-2017 рр. 

(%) 

Рік 

Зведений бюджет 

Разом 
Державний 
бюджет 

Місцеві бюджети 

республіканський, 
обласні, м. Києва 
та Севастополя 

міст 
республіканського, 

обласного 
підпорядкування 

районні 
міст районного 
підпорядкування 

селищні сільські ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Житлово-комунальне господарство  

2012 100 1,9 41,4 48,3 1,6 2,1 2,1 2,6 - 

2013 100 1,3 27,8 27,8 1,4 5,1 4,3 6,1 - 

2014 100 0,6 41,4 41,4 1,4 2,7 2,0 2,8 - 

2015 100 0,1 24,9 54,1 1,3 6,8 4,6 8,2 - 

2016 100 0,1 15,9 54,8 0,2 7,0 7,5 11,4 3,0 

2017 100 0,1 23,0 51,7 0,7 5,3 4,5 4,5 5,3 

Охорона здоров’я  

2012 100 19,4 36,1 23,2 21,0 0,0 0,1 0,1 - 

2013 100 20,9 38,6 21,4 19,1 0,0 0,1 0,03 - 

2014 100 18,5 41,2 20,6 19,7 0,0 0,01 0,01 - 

2015 100 16,1 41,0 22,2 20,7 0,0 0,01 0,01 - 

2016 100 16,5 39,6 22,6 20,8 0,0 0,01 0,01 0,4 

2017 100 16,3 28,5 22,8 21,6 0,0 0,01 0,01 0,8 

Духовний та фізичних розвиток  

2012 100 40,2 21,1 15,5 13,2 0,7 1,3 8,0 - 

2013 100 37,4 22,4 15,9 13,7 0,7 1,3 8,4 - 

2014 100 35,2 26,9 15,0 13,0 0,7 1,2 8,1 - 

2015 100 40,8 19,2 16,3 14,7 0,6 1,1 7,4 - 

2016 100 29,3 23,2 19,9 16,3 0,8 1,1 7,5 1,8 

2017 100 32,4 21,5 19,3 14,8 0,7 0,9 6,8 3,5 

Освіта  

2012 100 29,8 16,9 23,5 24,2 1,4 1,4 2,9 - 

2013 100 29,3 16,4 24,1 24,3 1,5 1,4 3,0 - 

2014 100 28,6 16,9 23,4 24,9 1,6 1,4 3,2 - 

2015 100 26,4 18,4 23,6 26,5 1,3 1,1 2,7 - 

2016 100 26,9 15,7 26,3 25,0 0,9 0,9 2,1 2,2 

2017 100 23,2 17,1 26,0 25,0 0,8 0,8 2,0 5,1 

Соціальний захист та соціальне забезпечення  

2012 100 60,1 4,8 16,0 19,1 0,01 0,01 0,04 - 

2013 100 61,0 4,6 15,3 19,0 0,01 0,01 0,04 - 

2014 100 58,4 4,7 16,1 20,8 0,01 0,02 0,1 - 

2015 100 58,8 4,8 15,3 20,9 0,03 0,03 0,1 - 

2016 100 58,8 3,8 15,4 21,7 0,03 0,03 0,1 0,1 

2017 100 50,6 4,6 19,2 25,2 0,03 0,04 0,1 0,2 

Джерело: сформовано на основі [50, 51] 
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Серед регіонів держави спостерігається асиметричність розподілу 

видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, про що свідчить 

рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8. Порівняння видатків на соціальний захист та соціальне 

забезпечення в розрізі регіонів України у 2012 та 2017 рр. 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Найбільшими обсягами видатків на соціальний захист та соціальне 

забезпечення у 2015 році характеризувалися Дніпропетровська (10356,5 млн. 

грн.) та Львівська (9659,0 млн. �грн.) області. Проте, в розрізі визначення 

таких видатків на одну особу областями з найбільшими видатками є 

Черкаська (5492,7 грн.), Рівненська (5146,0 грн.) та Полтавська (6270,3 грн.).  

Високими обсягами видатків також характеризуються Івано-Франківська, 

Сумська, Тернопільська області. Найнижчі обсяги видатків на особу  в 

Луганській (2650,9 грн.) та Донецькій (6524,8 грн.) областях. Крім того, 

порівняно низькими видатками характеризуються м. Київ, Харківська, 

Одеська, Запорізька, Дніпропетровська області. 

Слід наголосити, що з аналізу рис. 4.8 спостерігається зростання 

асиметрії видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення на одну 

особу у 2017 та 2012 роках. Різниця між максимальним (1465,0 грн. на особу 
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у Рівненській області) та мінімальним (858,0 грн. на особу у м.Севастополі) 

значенням видатків у 2012 році становило 607,1 грн., тобто у м. Севастополь 

на одну особу припадало 58,6% видатків на одного жителя в Черкаській 

області. У 2017 році різниця зросла до 2841,8 грн. – на одну особу в 

Луганській області припадало 48,3% видатків на соцзахист та 

соцзабезпечення у Черкаській області. 

Аналізуючи структуру видатків на соціальний захист та соціальне 

забезпечення (рис. 4.9), слід зауважити, що основну частку в їх складі 

займають видатки на соціальний захист сім’ї, дітей та молоді – станом на 1 

січня 2018 року вони становлять 31,2% цих видатків,що на 21,4 в.п. менше, 

ніж у 2012 році. Причиною зниження їх питомої ваги є зростання 

фінансування допомоги у вирішенні житлового питання з 4,9% у 2012 році до 

47,5% у 2017 році, тобто на 42,6 в.п. Такі тенденції є результатом 

запровадження нової системи надання субсидій населенню. 

  

Рис. 4.9. Динаміка структури видатків місцевих бюджетів на соціальний 

захист та соціальне забезпечення, % 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Особливістю розрахунку субсидій для домогосподарства є оцінка 

доходів його членів. Відтак, зрозумілим є вищі показники нарахування 
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субсидій в регіонах з нижчим рівнем соціально-економічного розвитку та 

невисокими показниками заробітної плати. 

З проведеного аналізу можна зробити висновок: найвищими обсягами 

видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення характеризуються 

регіони з низький рівнем соціально-економічного розвитку, і навпаки. З 

однієї сторони піклування про малозабезпечене населення – позитивний 

аспект, з іншої – це спричиняє надмірне навантаження на місцеві бюджети та 

обмежує можливості проведення капітальних видатків. Відтак, це ще одна 

причина зростання рівня диференціації соціально-економічного розвитку 

регіонів.  

27,3% соціальних видатків – це видатки на освіту. В розрізі місцевих 

бюджетів різних рівнів впродовж 2012-2017 рр. основна частка видатків на 

освіту припадала на районні бюджети та бюджети міст обласного значення. 

Темпи приросту видатків місцевих бюджетів на освіту у 2017 році в 

порівнянні з 2012 роком в розрізі областей України (рис. 4.10) значно вищі, 

ніж темп приросту ВРП, що свідчить про невідповідність рівня економічного 

розвитку регіонів та постійного зростання видатків на освіту. 

 

Рис. 4.10. Темп приросту видатків місцевих бюджетів на освіту та ВРП 

(2017 р. до 2012 р.), % 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 
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При цьому, в умовах постійного  зростання фінансування освіти, якість 

надання освітніх послуг знижується. Основними проблемами фінансування 

освітньої сфери є неефективність використання фінансових ресурсів, 

спрямованих в освітню галузь, та направленість їх на фінансування закладів, 

а не самої освіти. Враховуючи розгалуженість мережі навчальних закладів, 

на їх утримання йдуть значні фінансові ресурси. Попри високі темпи 

приросту видатків на освіту та великі обсяги фінансування галузі, видатки на 

одного учня/студента та на оплату праці педагогічним працівникам є 

низькими в порівнянні з країнами Європи. Річна вартість навчання одного 

учня в країнах ЄС в середньому складає 6-8 тис. євро, в Україні – 12,3 тис. 

грн., тобто близько 400 євро. 

За період з 2012 до 2016 рр. видатки Зведеного бюджету на освіту 

зросли з 101,6 млрд. грн. до 129,4 млрд. грн., тобто 27,4%, місцевого – на 

26,8% (рис. 4.12). Слід зауважити, що кількість учнів, студентів та слухачів 

навчальних закладів України за цей період скоротилася з 8 339,2 тис. осіб у 

2012 році до 6 969,8 тис. осіб у 2017 році, тобто на 16,4%. Відтак, з 2014 року 

спостерігається тенденція різкого зростання видатків Зведеного бюджету та 

місцевих бюджетів на одного учня/студента/слухача – у 1,5 рази. 

 

Рис. 4.11. Динаміка видатків Зведеного та місцевих бюджетів на освіту 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України та 

[106] 
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Щодо структури видатків місцевих бюджетів на освіту (рис. 4.12), за 

період 2012-2017 рр., вона практично не змінилася. Близько 59,0-61,5% 

видатків припадає на фінансування загальної середньої освіти, 20,6% - на 

дошкільну освіту, 5,9% - професійно-технічну освіту, 3,6% - на 

післядипломну та позашкільну освіту та інші заходи. При цьому, знижується 

частка видатків на вищу освіту – з 4,0% у 2012 році до 3,1% у 2017 році. 

 

Рис. 4.12. Динаміка структури видатків місцевих бюджетів на освіту у 

2012-2017 рр. 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

На думку більшості експертів, основною проблемою зростання видатків 

на освіту та їх низькій ефективності є функціонування великої мережі 

освітніх закладів, зокрема, малокомплектних  сільських шкіл. Відповідно до 

реформи децентралізації та змін, запланованих в освітній сфері, 

передбачається поетапна оптимізація навчальних закладів з метою 

зменшення їх кількості, збільшення наповнюваності класів та забезпечення 

раціонального використання бюджетних коштів.Попри несприйняття цих 

кроків населенням, це необхідний етап оптимізації освітньої галузі, який 
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дозволить забезпечити зниження видатків на утримання освітніх закладів та 

підвищення ефективності їх використання. 

Неефективністю характеризується і структура видатків на охорону 

здоров’я в Україні.  

Система охорони здоров’я в Україні сьогодні стоїть на шляху 

реформування. Причиною цього є неефективність її функціонування 

впродовж років незалежності, низька якість наданих послуг, а також 

невірний розподіл бюджетних ресурсів в системі. Свідчення цього є високі 

обсяги сукупних бюджетних та приватних видатків на охорону здоров’я – 

7,6% ВВП, бюджетних – близько 4% ВВП, що перевищує середньосвітове 

значення для наявного рівня доходів. 

Реформа в сфері охорони здоров’я, яка сьогодні проводиться в Україні, 

передбачає три етапи: 

- І етап – створення мережі базового рівня на рівні ОТГ; 

- ІІ етап – створення мережі ІІ рівня – госпітальних округів на рівні 

майбутніх укрупнених районів; 

- ІІІ етап – створення єдиного медичного простору на рівні держави, де 

пацієнт може отримати послугу в будь якому місті країни. 

В рамках прийняття концепції впровадження медичних послуг в ОТГ 

передбачається надання громадам можливості самостійно забезпечувати 

функціонування системи надання первинних медичних послуг на відповідній 

території. Таким чином, відбулася зміна принципу фінансування медичних 

закладів первинної ланки, а саме поліклінік, амбулаторій та центрів 

первинної медико-санітарної допомоги. На базі цих закладів сформовано 

систему сімейної медицини, яка організована за європейським зразком, 

оскільки кожен громадянин може самостійно обирати сімейного лікаря, 

підписавши з ним угоду з визначеним обсягом надаваних гарантованих 

послуг. Держава, натомість, скеровуватиме фінансові ресурси безпосередньо 

на оплату медичних послуг, які отримав громадянин, конкретному лікарю і 

медичному закладу. Такий механім називається «кошти ходять за 
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пацієнтом». Оплата праці медичного працівника здійснюватиметься на 

основі «подушного нормативу», який розраховуватиметься на основі 

визначеної кількості укладених з лікарем угод та при дотриманні відповідних  

медичних протоколів лікування та діагностики.  

Щодо конституційного права населення на безоплатну медичну 

допомогу, вона забезпечуватиметься за рахунок взяття урядом зобов’язання 

гарантувати точно визначений обсяг послуг в сфері охорони здоров’я. До 

таких послуг віднесено екстренну або невідкладну допомога, первинну та  

паліативну допомогу, атакож медичну допомогу дітям до 16 років та 

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Надання таких послуг 

здійснюватиметься за рахунок медичної субвенції, яка надходитиме до 

місцевого бюджету громади.  

Щодо  проблеми оптимізації медичної інфраструктури, обов’язки з 

утримання та фінансового забезпечення  медичних закладів, відповідно до 

реформи, переходять на рівень органів місцевої влади. 

Важливим для розуміння ситуації є аналіз структури видатків місцевих 

бюджетів на охорону здоров’я (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Динаміка структури видатків місцевих бюджетів на охорону 

здоров’я у 2012-2017 рр. 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 
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Аналізуючи видатки на охорону здоров’я, спостерігається «перекіс» 

фінансування стаціонарної допомоги – лікарень загального профілю, 

спеціалізованих лікарень та спеціалізованих закладів. При цьому, стаціонарні 

заклади освоюють понад 60% видатків місцевих бюджетів на охорону 

здоров’я, в той час як поліклінікам та амбулаторним закладам, 

спеціалізованим поліклінікам виділяється близько 6-7%, станціям швидкої 

медичної допомоги – 5-6%, центрам первинної медичної допомоги – 

приблизно 11% видатків. 

Таким чином, механізм розподілу фінансових ресурсів в сфері охорони 

здоров’я характеризується неефективністю, оскільки розмір бюджетів 

стаціонарних закладів залежить від кількості ліжко-місць, тобто 

фінансуються наявні ресурси, а не надання послуг. В результаті такої 

видаткової політики в Україні існує на 40% ліжко-місць в стаціонарних 

закладах більше, ніж в середньому у країнах ЄС [253]. Крім того, на поточні 

видатки припадає близько 90% видатків Зведеного бюджету на охорону 

здоров’я. Найбільшою статтею видатків є оплата праці медичних працівників 

– близько 50%, а також товари та послуги медичного характеру – 37%. 

Якщо звернути увагу на співвідношення видатків на охорону здоров’я на 

одну особу в розрізі областей України, можна побачити доволі значну 

диференціацію (рис. 4.14).  

Найвищими видатки місцевих бюджетів на душу населення є в м. Києві 

(3199,2 грн.), найнижчими – в Луганській (903,3 грн.) та Донецькій (936,8 

грн.) областях. Таким чином, спостерігається переважання найвищого 

значення над найнижчим в 3,5 разів. 

Відтак, першочерговим є реформування системи охорони здоров’я та її 

фінансування. Заходами в цьому напрямі мають бути такі:  

- переорієнтація системи з лікування на профілактику та попередження 

захворювань, що передбачає і зміну видаткової політики;  
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- перехід від чинної системи фінансування існуючих ресурсів до 

фінансового забезпечення результатів діяльності в сфері спеціальної 

медичної допомоги і подушної оплати в сфері первинної меддопомоги;  

- визначення чіткого переліку гарантованих медичних послуг з участю в 

їх оплаті та одночасним захистом малозабезпечених верств населення та 

хронічно хворих. 

 

 

Рис. 4.14. Динаміка видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я на 

душу населення в розрізі областей України у 2012 та 2017 роках, грн. 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

Щодо видатків на духовний та фізичний розвиток та на житлово-

комунальне господарство, ці напрями характеризуються фінансуванням за 

залишковим принципом. При цьому, існує значна диференціація у 

фінансуванні на одну особу житлово-комунального господарства в різних 

регіонах (найбільші обсяги видатків на особу припадають на м. Київ (735,8 

грн.), Дніпропетровську (536,9 грн.) та Харківську (529,7 грн.) області, 

найменші – Луганську (106,1 грн.), Донецьку (133,9 грн.) та Одеську (266,4 

грн.) області). 

Як висновок, слід зазначити, що зростання соціальних видатків за 

досліджуваний період відбулося за рахунок планового підвищення 

заробітних плат та зростання вартості обслуговування відповідних закладів. 
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Структура видатків соціального спрямування на сьогодні покликана 

забезпечити підтримку чинних закладів, проте не тільки їх розширення та 

розвиток, а також покращення послуг, що надаються. Відтак, доцільним є 

проведення реформування відповідних галузей з повною зміною видаткової 

політики в цих напрямах. 

 

4.2. Оцінювання бюджетного забезпечення соціально-

економічного розвитку територій в Україні 

 

Однією з ключових умов децентралізації стало стимулювання 

економічного розвитку територіальних громад, спрямування бюджетних 

ресурсів на розвиток місцевої інфраструктури та формування інвестиційної 

привабливості територій, а також забезпечення ефективного використання 

економічного потенціалу самих громад. Основним інструментом, який 

використовувала держава для реалізації цього завдання, є бюджет розвитку. 

Його існування, як і в Україні, передбачено бюджетними системами 

більшості розвинених країн як ефективного механізму формування 

фінансового ресурсу для забезпечення соціально-економічного розвитку 

громади, району чи регіону на основі реалізації інвестиційної та інноваційної 

діяльності. 

Бюджет розвитку місцевих бюджетів, відповідно до �аб. 71 Бюджетного 

кодексу України, є складовою частиною спеціального фонду місцевих 

бюджетів, включає певні надходження і передбачається на забезпечення 

витрат (рис. 4.15). При цьому, Податковим кодексом визначено спрямування 

капітальних видатків бюджету розвитку, а саме:  

- соціально-економічний розвиток; 

- виконання інвестиційних проектів; 

- будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціально-

культурної сфери і житлово-комунального господарства; 

- будівництво газопроводів і газифікація населених пунктів; 
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- будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян; 

- збереження та розвиток історико-культурних місць; 

- розвиток дорожнього господарства;  

- придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної 

допомоги; 

- комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- природоохоронні заходи тощо. 

 

Рис. 4.15. Надходження та витрати бюджету розвитку місцевих 

бюджетів 

Джерело: на основі Бюджетного кодексу 

 

Не зважаючи на комплекс вагомих завдань, які покликаний вирішувати 

бюджет розвитку, сьогодні його здебільшого використовують для спрощення 

окремих бюджетних процедур, зокрема: 

НАДХОДЖЕННЯ ВИДАТКИ 

 дивіденди (дохід), нараховані 
на акції (частки, паї) господарських 
товариств, у статутних капіталах яких 
є майно комунальної власності; 
 плата за надання місцевих 

гарантій; 
 кошти від пайової участі; 
 10% від реалізації частини 

виробленої продукції, що є у 
власності держави; 
 кошти від відчуження майна; 
  90% від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського 
призначення; 
 капітальні трансферти 

(субвенції) з інших бюджетів; 
 кошти від повернених кредитів 

та відсотки, сплачені за ними; 
 місцеві запозичення; 
 кошти, які передаються з іншої 

частини бюджету. 

 погашення місцевого боргу; 
 капітальні видатки; 
 внески органів місцевого 

самоврядування до статутного 
капіталу суб’єкта господарювання; 
 проведення експортної 

грошової оцінки земельних ділянок; 
 підготовка земель 

несільськогосподарського 
призначення для продажу; 
 платежі, пов’язані з виконанням 

гарантійних зобов’язань; 
 розроблення містобудівної 

документації. 
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- оскільки, відповідно до законодавчо визначених норм, всі залучені 

кошти спрямовуються лише до бюджету розвитку, його використовують для 

покриття дефіциту бюджету через здійснення запозичень; 

- внаслідок профіциту місцевого бюджету фінансові ресурси 

спрямовуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, що 

дозволяє використовувати надлишкові кошти; 

- спрощення процедури надання субвенцій бюджетам міста та районним 

бюджетам з обласного бюджету. 

Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів за період 2012-

2017 рр. суттєво зросли – з 14,1 млрд. грн. до 48,1 млрд. грн., тобто на 

332,6%. При цьому, зросла і частка доходів бюджету розвитку в структурі 

доходів місцевих бюджетів України. Якщо впродовж 2012-2014 рр. частка 

доходів бюджету розвитку в складі доходів місцевих бюджетів 

зменшувалася, то після реформи місцевого самоврядування вона зросла – з 

11,0% у 2014 році до 27,5% у 2017 році, тобто більше ніж удвічі.  

В результаті децентралізації змінилася і структура надходжень до 

бюджету розвитку. Серед іншого, вилучено єдиний податок, який складав 

вагому частку надходжень бюджету розвитку і на сьогодні включений до 

місцевих податків. 94,5% надходжень бюджету розвитку у 2017 році 

складали кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку.  

Фінансові ресурси бюджету розвитку в основному спрямовуються на 

капітальні видатки, в менших обсягах – на захист навколишнього природного 

середовища та запобігання наслідкам природних явищ. На інвестиції в 

соціально-економічний розвиток територіальних громад спрямовується 

близько 1% видатків розвитку. 

Аналізуючи обласні бюджети розвитку, слід зауважити відсутність 

залежності між доходною базою обласних бюджетів  та обсягами видатків 

бюджетів розвитку – більші доходи місцевих бюджетів не означають більші 

обсяги видатків розвитку з місцевого бюджету.  
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Найбільший бюджет розвитку серед областей України мають 

Дніпропетровська область – 755 млн. грн. – 50% в загальному обсязі коштів 

бюджетів розвитку областей), Запорізька (163 млн. грн. – 10%) та Полтавська 

(98 млн. грн. – 6%). Таким чином,бюджети розвитку трьох областей 

складають 66% в загальній сумі коштів бюджетів розвитку України. 

Найбільші бюджети розвитку мають саме міста-обласні центри. Бюджет 

розвитку м. Київ у 2015 році складав 886 млн. грн., м. Львів – 873 млн. грн., 

м. Харків – 825 млн. грн., м. Дніпропетровськ – 478 млн. грн., м. Одеса – 460 

млн. грн. найменшим бюджет розвитку мало м. Житомир – 2 млн. грн. 

Таким чином, основним (і практично єдиним) джерелом надходжень 

бюджету розвитку в Україні є кошти, що передаються з загального фонду. 

Капітальні видатки покриваються за рахунок обов’язкових платежів 

платників податків. Тому говорити про можливості та перспективи 

інвестування для одержання додаткового доходу до місцевих бюджетів 

досить складно – органи місцевого самоврядування не зацікавлені в цьому, а 

громада скоріше підтримає капітальний ремонт дороги чи школи, для 

прикладу, ніж можливість стати співвласником  перспективного 

підприємства.  

Аналізуючи капітальні видатки як основний напрям спрямування 

ресурсів бюджету розвитку, доцільно звернути увагу на рівень виконання 

запланованих показників (рис. 4.16).  

За аналізований період заплановані обсяги капітальних видатків з 

місцевих бюджетів не було проведено. Проте, якщо у 2012-2014 рр. відсоток 

виконання з кожним роком був меншим (з 69,6% у 2012 році до 51,0% у 2014 

році), то у 2015-2016 рр. він становив в середньому 81,2%, що свідчить про 

зростання ефективності формування місцевих бюджетів.  

Аналогічна ситуація спостерігається і по оцінці обсягів проведених 

видатків. У період 2012-2014 рр. спостерігалося зниження обсягів 

проведених капітальних видатків з 16,22 млрд. грн. у 2012 році до 13,95 

млрд. грн. у 2014 році, тобто на 14,0%. При цьому, відбувалося також 
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зменшення питомої ваги капітальних видатків в складі видатків місцевих 

бюджетів – з 7,3% до 6,2%, тобто на 1,1 в.п. 

 

Рис. 4.16. Динаміка виконання запланованих капітальних видатків 

місцевих бюджетів у 2012-2017 рр., млн. грн. 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Натомість з початком реформи місцевого самоврядування та бюджетно-

податкової децентралізації відбулося стрімке зростання обсягів капітальних 

видатків, проведених з місцевих бюджетів. У 2015 році в порівнянні з 

попереднім темп приросту капітальних видатків становив 230,6%, у 2016 

році при порівнянні з 2015 роком – 163,6%. Відбулося і збільшення частки 

капітальних видатків в складі видатків місцевих бюджетів: у 2015 році вона 

становила 11,5%, тобто майже вдвічі більше, ніж попереднього року, у 2016 

році – 15,0%. Проте, у 2017 році даний показник знизився до 4,9%, а обсяг 

капітальних видатків до 40 855,3 млн. грн. 

Окремої уваги заслуговує питання структури капітальних видатків 

місцевих бюджетів та її зміни впродовж аналізованого періоду, зокрема, в 
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результаті введення в дію реформи місцевого самоврядування (рис. 4.17, 

табл. 4.3). 

 
 

Таблиця 4.3 
Динаміка капітальних видатків місцевих бюджетів у 2012-2016 рр. 

(млн. грн.) 

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп 
приросту 
2017р. до 
2012р., % 

1 2 3 4 5 6 7 7 
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, 
ВСЬОГО 16 218,80 14 256,50 14 173,80 32 810,60 53 843,90 74 341,60 458,4 
Придбання основного 
капіталу 12 206,40 9 937,30 10 046,40 24 138,30 36 913,80 41 772,60 342,2 
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 3 628,10 2 733,60 3 089,40 4 188,20 9 258,30 8 185,90 225,6 
Капітальне будівництво 
(придбання) 2 331,40 1 293,30 1 172,80 5 679,70 4 613,00 5 109,90 219,2 
Будівництво (придбання) 
житла 140,6 123,7 73,9 439,1 777,3 820,9 у 5 разів 
Інше будівництво 
(придбання) 2 190,80 1 169,70 1 098,90 5 240,60 3 835,60 4 289,00 195,8 

Капітальний ремонт 4 180,80 4 164,90 4 115,80 9 781,10 16 135,10 20 545,40 491,4 
Капітальний ремонт 
житлового фонду 588,6 577,3 473,3 1 225,30 2 014,40 2 670,40 453,7 
Капітальний ремонт інших 
об’єктів 3 592,20 3 587,70 3 642,50 8 555,80 14 120,70 17 875,00 497,6 

Реконструкція та реставрація 2 066,20 1 728,80 1 443,20 3 851,00 5 707,90 7 597,20 367,7 
Реконструкція житлового 
фонду 65,4 74,9 60,4 125,8 156,9 171,90 262,8 
Реконструкція інших 
об’єктів 1 921,60 1 620,30 1 343,00 3 633,90 5 421,20 7 138,30 371,5 
Реставрація пам'яток 
культури, історії та 
архітектури 79,2 33,5 39,7 91,3 129,7 286,90 362,2 
Створення державних 
запасів і резервів 0 0 0 0 0 0 - 
Придбання землі і 
нематеріальних активів 36,1 16,7 225,2 638,3 1 199,50 334,20 у 9 разів 

Капітальні трансферти 3 976,30 4 302,50 3 902,10 8 033,90 15 730,60 32 569,00 у 8 разів 
Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 3 821,20 4 186,50 3 820,90 7 675,10 14 894,30 31 037,40 у 8 разів 
Капітальні трансферти 
органам державного 
управління інших рівнів 125,5 83,2 62,4 269,2 420,4 967,30 у 7 разів 
Капітальні трансферти 
населенню 29,5 32,8 18,9 89,7 416 564,30 в 19 разів 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України  
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Як видно з рис. 4.17, суттєвих змін в результаті реформування основ 

бюджетної політики не відбулося. Третина капітальних видатків, які 

здійснюються з місцевих бюджетів, - це видатки на капітальний ремонт. За 

період 2012-2017 рр. видатки на капітальний ремонт збільшилися в 5 разів: 

якщо у 2012 році за цією статтею видатків було спрямовано 4 180,8 млн. грн., 

та у 2017 році – 20545,2 млн. грн. При цьому, основна частина зазначених 

видатків передбачалася на капітальний ремонт інших об’єктів – 87,5%, на 

капітальний ремонт житлового фонду – лише 12,5% видатків на капремонт.  

 

 

Рис. 4.17. Структура капітальних видатків місцевих бюджетів України у 

2012-2017 рр., % 

Джерело: сформовано на основі даних Державної казначейської служби України 

 

Значною є питома вага капітальних трансфертів в складі капітальних 

видатків місцевих бюджетів. За аналізований період вона коливалася в межах 

24,5-30,2% капітальних видатків. З 2012 року до 2016 року спостерігалося 

збільшення видатків на зазначені цілі у 8 разів – з 3 976,3 млн. грн. до 

32569,0 млн. грн.  
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Основним напрямом капітальних трансферів виступають трансферти 

підприємствам, установам та організаціям – 94,7% всіх капітальних 

трансферів. Трансферти населенню складали лише 2,6%, органам державного 

управління – 2,7%. 

У порівнянні з 2015 роком у 2017 році значно зросла частка капітальних 

видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування – у 2 рази, проте цей показник значно нижчий, ніж у 2012-2014 

рр. При цьому, у 2017 році в порівнянні з 2012 роком зростання видатків на 

придбання обладнання та предметів довгостроково користування склало 

225,6%. 

Одними з найнижчих темпів приросту характеризується капітальне 

будівництво – 219,2% - у 2017 році на цей напрям було виділено 5109,9 млн. 

грн. Найвищим темпом приросту – видатки на придбання землі та 

нематеріальних активів – зростання сягнуло 33,2 разів. При цьому, частка 

цих видатків в складів капітальних видатків незначна – лише 2,2%, проте в 

порівнянні з 2012 роком вона зросла на 2,0 в.п. 

Такі значні темпи приросту капітальних видатків місцевих бюджетів 

свідчать про позитивний ефект від проведення реформи місцевого 

самоврядування та трансформованість� фінансово-бюджетної політики на 

місцевому рівні. Оскільки основною метою децентралізації виступає 

формування спроможних територіальних громад, фінансування розвитку  їх 

інфраструктури є одним з першочергових кроків для реалізації поставлених 

завдань. При цьому, оскільки видатки розвитку є видатками на фінансове 

забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема 

видатки на фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого і 

невиробничого призначення, структурної перебудови економіки та видатки, 

що пов’язані з розширеним відтворенням [264], говорити про відповідність 

видатків розвитку та капітальних видатків, які фактично проводяться, 

недоцільно. Попри це, реалізація інвестиційно-інноваційної діяльності на 



247 
 

 

території громад є можливою  лише за умови відповідного рівня розвитку 

інфраструктури та рівня надання соціальних послуг. 

Зміна видаткової політики держави в напрямі забезпечення 

економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень базового 

рівня прослідковується з початком реформи децентралізації та формуванням 

спроможних територіальних громад, що яскраво видно з рис. 4.18. До 

початку реформи у 2014 році на соціально-економічний розвиток територій 

було виділено 0,5 млрд. грн. субвенції на соціально-економічний розвиток. 

Після початку реформування у 2015 році сума фінансування цього напряму 

зросла до 3,7 млрд. грн., тобто у 7,4 раза, у 2016 році – до 7,1 млрд. грн. – у 2 

рази в порівнянні з попереднім роком, у 2017 році – 16,1 млрд. грн. 

 

 

Рис. 4.18. Динаміка державної підтримки на соціально-економічний 

розвиток громад та розбудову інфраструктури у 2014-2017 рр. 

Джерело: [168]. 

 

Слід зауважити: у 2017 році на проекти соціально-економічного 

розвитку було передбачено 14,9 млрд. грн., що вдвічі більше попереднього 
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року та в 30 разів перевищує обсяги фінансування цього напряму у період до 

реформи, проте надано було 16,1 млрд. грн.  

Основним джерелом фінансування соціально-економічного розвитку 

громад є субвенція до місцевих бюджетів на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій. Субвенція, згідно з 

Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порідку та умов 

надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» № 106 

від 6.02.2012 року [216], спрямовується на:  

- будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів 

інфраструктури комунальної власності (за винятком адміністративних 

будинків);  

- здійснення екологічних та природоохоронних заходів;  

- придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери 

комунальної власності та комунального транспорту, зокрема спеціального 

призначення; 

- здійснення заходів, пов’язаних з відселенням громадян із житлових 

будинків, що перебувають в аварійному стані;  

- розв’язання проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць 

(малих міст, шахтарських та гірських населених пунктів);  

- проведення робіт з газифікації, заходів з енергозбереження;  

- здійснення спільних заходів, передбачених угодами щодо 

регіонального розвитку;  

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів;  

- будівництво, реконструкцію об’єктів освіти та охорони здоров’я зі 

ступенем будівельної готовності не менше 90 % або введення їх в 

експлуатацію у 2016-2017 роках;  

- будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг;  

- виготовлення проектно-кошторисної документації. 
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Розподіл субвенції на соціально-економічний розвиток адміністративно-

територіальних одиниць у 2017 році відбувся на основі Постанови Кабінету 

міністрів України Про деякі питання надання у 2017 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій. На рис. 4.19 наведено 

розподіл субвенції у розрізі областей України та м. Києва у 2017 році. 

Найвищі обсяги субвенції на соціально-економічний розвиток отримали 

місцеві бюджети Харківської області  - 66,7 млн. грн., Івано-Франківської – 

58,0 млн. грн. та Чернігівської  - 50,9 млн. грн.; найнижчі – місцеві бюджети 

Луганської – 2,3 млн. грн., Тернопільської – 17,3 млн. грн.  При цьому, якщо 

порівняти надходження субвенції на одного жителя області, її обсяг 

найбільший у Чернігівській (49,7 грн.) та Сумській (42,4 грн.) областях,  

найменший – в Луганській області (2,3 грн.) та Донецькій (11,5 грн.). 

Середній обсяг наданої субвенції на одну особу в Україні у 2016 році 

становив 65,0 грн., у 2017 році – 21,7 грн.       

 

Рис. 4.19. Розподіл субвенції на соціально-економічний розвиток 

окремих територій у розрізі областей України у 2017 році 

Джерело: на основі [86]. 
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Якщо звернути увагу на питання частки адміністративно-територіальних 

одиниць (об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення та 

районів), яким було надано субвенції (рис. 4.20), можна зробити такий 

висновок: найбільшою часткою субсидійованих адміністративно-

територіальних одиниць характеризуються Вінницька (80,6 %), Херсонська 

(73,9 %) та Житомирська (68,4 %) області, найменшою – Тернопільська 

(14,9%), Дніпропетровська (15,9%) та Луганська (17,6%) області. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу зрозумілою є відсутність 

прямої залежності  між обсягами наданих субвенцій на соціально-

економічний розвиток, сумою на одну особу та часткою адміністративно-

територіальних одиниць, яким направлено ці кошти, що є негативним 

аспектом розподілу коштів державного бюджету.  

 

Рис. 4.22. Частка адміністративно-територіальних одиниць (об’єднаних 

територіальних громад, міст обласного значення та районів), яким було 

надано субвенцію на соціально-економічний розвиток у 2017 році 

Джерело: на основі [86] та даних Державної служби статистики України. 

 

При порівнянні рівня надання субвенції на соціально-економічний 

розвиток адміністративно-територіальних одиниць у розрізі різних рівнів 

місцевих бюджетів (рис. 4.21), помітним є переважання частки районних 
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бюджетів – 47%. Найнижчим рівнем одержання субвенцій характеризуються 

об’єднані територіальні громади – 2%.  

 

Рис. 4.21. Рівень надання субвенцій на соціально-економічний розвиток 

в розрізі бюджетів різних рівнів у 2017 році, % 

Джерело: на основі [86] 

 

Причиною незначної частки бюджетів об’єднаних територіальних 

громад в структурі розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток є 

те, що для забезпечення інфраструктурного розвитку останніхpдержавного 

бюджету передбачено надання субвенції на розвиток інфраструктури таких 

громад. 

З проведеного комплексного аналізу надання субвенції на соціально-

економічний  розвиток окремих територій зрозумілою є непрозорість 

обрання адміністративно-територіальних одиниць при виділенні субвенції. 

Надання коштів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад 

та регіонів має відбуватися на основі комплексного стратегічного планування 

розвитку держави, регіонів та громад. При цьому, відповідно до Порядку та 

умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, затвердженого Постановою КМУ №106 [216], субвенція надається 

для забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих адміністративно-територіальних одиниць. Основних аспектів 
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обрання таких адміністративно-територіальних одиниць не названо, що 

автоматично сприяє розвитку корупції та неефективному розподілу коштів.  

Відтак, вірним є поєднання умов надання субвенції та стратегічних 

планів розвитку регіонів, зокрема через доповнення п. 3 Порядку [216]: 

«Субвенція надається для забезпечення здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних 

одиниць, які визначені відповідно стратегіями розвитку регіонів та планами 

заходів з їх реалізації, планами соціально-економічного розвитку 

територіальних громад». 

Зважаючи на нерівномірність розподілу коштів субвенції на соціально-

економічний розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць 

доцільним є забезпечення її розподілу між регіонами з урахуванням частки 

населення кожного регіону в складі населення України, що буде відповідати 

принципу соціальної справедливості. 

Наведені пропозиції сприятимуть усуненню корупційних ризиків при 

розподілі коштів субвенції та дозволять забезпечити формування 

ефективного механізму розподілу субвенції на соціально-економічний 

розвиток окремих територій. 

Зважаючи на досить невисокий рівень надання субвенції на соціально-

економічний розвиток бюджетам об’єднаних територіальних громад, слід 

звернути увагу на особливості надання субвенції формування 

інфраструктури ОТГ.  У 2017 році до бюджетів об’єднаних територіальних 

громад було спрямовано 1,5 млрд. грн. субвенції.  

На відміну від умов розподілу субвенції на соціально-економічний 

розвиток окремих територій, розподіл субвенції на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад здійснюється на основі 

врахування двох параметрів: площі громади та чисельності її населення. На 

рис. 4.22 у відсотковому вимірі наведено співвідношення основних 

параметрів, за якими здійснюється розподіл субвенції, та обсягів наданої 

субвенції на формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади. 
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Як видно з рис. 4.22, існує пряма залежність між розмірами об’єднаних 

територіальних громад, чисельністю їх жителів та обсягами наданої субвенції 

на формування інфраструктури, що є ще одним твердженням на користь 

формування великих об’єднаних територіальних громад. 

Найбільший обсяг субвенції на формування інфраструктури отримали 

об’єднані громади Хмельницької (55,7 млн. грн.), Житомирської (51,7 млн. 

грн.), Дніпропетровської (45,0 млн. грн.) та Тернопільської (38,5 млн. грн.) 

областей. При цьому, площа об’єднаних територіальних громад цих областей 

складає 42,5% площі ОТГ України; саме в цих областях проживає 47,5% 

жителів всіх ОТГ України.   

 

Рис. 4.22. Співвідношення наданої субвенції на формування 

інфраструктури ОТГ та їх чисельності в розрізі областей України у 2017 році, 

тис. грн. 

Джерело: на основі [83]. 

 

Основними напрямами використання коштів субвенції на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад є: 

- формування та модернізація інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, 

виготовлення проектної документації тощо); 

- створення центрів надання адміністративних послуг; 
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- капітальний ремонт приміщень дошкільних та шкільних навчальних 

закладів з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій; 

- ремонт доріг, мостів, переходів комунальної форми власності, що 

поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються 

адміністративні, соціальні та інші послуги; 

- закупівля транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних 

закладів, транспортних засобів спеціального призначення для комунальних 

підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-

рятувального оснащення; 

- будівництво водогонів, систем водовідведення, полігонів ТПВ, 

рекультивація територій сміттєзвалищ. 

Оскільки надання субвенції відбувається під затверджений проект, 

доцільним є оцінка основних напрямів подання проектних заявок 

виконавчими комітетами рад об’єднаних територіальних громад для 

визначення першочергових потреб громад та їх жителів – рис. 4.23. 

 

Рис. 4.23. Структура напрямів подання проектних заявок виконавчими 

комітетами рад об’єднаних територіальних громад для отримання субвенції 

на формування інфраструктури у 2017 році, % 

Джерело: на основі [203]. 

Як видно з рис. 4.23, основними напрямками розвитку інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад є формування або модернізації об’єктів 
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дорожньо-транспортної інфраструктури (42% поданих заявок) та об’єктів та 

заходів у сфері освіти (36% заявок). 

Окремо слід звернути увагу на проблемні аспекти використання коштів 

субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 

серед яких основними є такі [221]: 

- правові і організаційні аспекти планування та використання субвенції є 

неузгодженими та недостатньо деталізованими в питанні планування потреби 

в відповідній сумі субвенції і напрямі її використання в об’єднаній громаді; 

- проблема подачі комітетами об’єднаних територіальних громад 

недостовірних даних в проектних заявках, результатом чого є недотримання 

напрямів використання субвенції; 

- проблема недостатнього кадрового забезпечення апаратів рад 

об’єднаних територіальних громад та недостатнього рівня фінансової 

дисципліни  розпорядників коштів. 

Ще одним важливим фінансовим інструментом реалізації державної 

стратегії регіонального розвитку є Державний фонд регіонального розвитку  

(ДФРР). Відповідно до Бюджетного кодексу, обсяг коштів ДФРР становить 

не менше 1% обсягу доходів загального фонду державного бюджету. При 

цьому, кошти ДФРР розподіляються відповідно до такої умови: 80% коштів 

розподіляється між усіма регіонами у відповідності до чисельності 

населення, а 20% - тим регіонам, у яких показник ВРП на одну особу є 

меншим 75% середнього по Україні значення. 

Слід зауважити, що проекти, які подаються на забезпечення їх 

фінансування з ДФРР, мають відповідати або стратегіям розвитку регіону і 

планам заходів з їх реалізації, або проекту співробітництва територіальних 

громад, або підтримці добровільного об’єднання територіальних громад. 

Основними критеріями відбору проектів є: умова реалізації проекту у строк 

1-3 роки, обов’язкове �трансформованість з місцевого бюджету у розмірі 

10% від суми вартості проекту, подальше утримання за рахунок коштів 

громад та наявність проектної документації для проектів будівництва. При 
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цьому, ключовими критеріями оцінювання проектів виступають: територія 

охоплення, вплив проекту на вирішення відповідних проблем, його 

інноваційність, соціально-економічні особливості проекту, а також фінансові 

можливості громад реалізувати проект. 

Основні показники розподілу коштів ДФРР у 2015-2017 рр. в розрізі 

регіонів України подано у табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 
Розподіл коштів ДФРР у 2015-2017 рр. в розрізі областей України 

(млн. грн.) 

Області 

2015 2016 

2017 

Т
ем
п 
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Вінницька 50 148,7 23,3 172,0 22 140,8 35,1 175,9 173,0 100,6 

Волинська 25 95,7 16,2 111,9 22 91,5 22,1 113,6 113,1 101,1 
Дніпропетровсь
ка 

42 177,4 59,4 
236,8 10 182,8 75,4 258,2 212,6 89,8 

Донецька 112 234,0 26,2 260,2 38 239,5 29,0 268,5 279,1 107,3 

Житомирська 69 116,0 21,7 137,7 41 109,6 14,3 123,9 135,0 98,0 

Закарпатська 68 115,5 31,5 147,0 90 110,5 43,7 154,2 136,7 93,0 

Запорізька 13 95,6 23,6 119,2 12 98,5 12,1 110,6 114,5 96,1 
Івано-
Франківська 

35 127,0 28,3 
155,3 26 121,4 15,5 136,9 149,8 96,5 

Київська 26 93,0 13,7 106,7 19 97,1 29,6 126,7 113,9 106,7 

Кіровоградська 28 90,7 12,3 103,0 16 54,7 6,2 60,9 63,6 61,7 

Луганська 40 109,7 12,6 122,3 52 193,7 25,7 219,4 238,5 195,0 

Львівська 52 136,8 31,9 168,7 78 222,5 48,0 270,5 166,6 98,8 

Миколаївська 40 62,9 13,8 76,7 22 65,0 9,8 74,8 75,7 98,7 

Одеська 5 129,1 53,4 182,5 3 134,1 17,4 151,5 156,8 85,9 

Полтавська 24 78,6 34,1 112,7 17 80,8 28,3 109,1 93,9 83,3 

Рівненська 40 106,5 28,8 135,3 11 102,0 28,5 130,5 126,1 93,2 

Сумська 14 104,1 19,2 123,3 69 97,9 52,8 150,7 120,1 97,4 

Тернопільська 43 98,6 13,3 111,9 53 93,6 23,9 117,5 115,2 102,9 

Харківська 25 147,4 18,5 165,9 25 152,6 26,7 179,3 177,7 107,1 

Херсонська 18 98,5 9,1 107,6 31 93,4 29,5 122,9 114,7 106,6 

Хмельницька 34 120,1 22,5 142,6 41 113,7 15,7 129,4 139,8 98,0 

Черкаська 15 67,9 12,7 80,6 21 69,8 23,0 92,8 81,1 100,6 

Чернівецька 13 83,5 11,1 94,6 15 79,9 11,5 91,4 98,7 104,3 

Чернігівська 44 98,0 22,9 120,9 75 91,9 17,4 109,3 112,5 93,1 

м. Київ 1 154,6 45,9 200,5 1 162,7 134,5 297,2 191,0 95,3 

Всього 876 2889,9 606,0 3495,9 810 3000,0 775,7 3775,7 3500,0 100,1 

Джерело: сформовано на основі даних ДФРР та [191]. 



257 
 

 

 

Оцінка наведених даних дозволила зробити такі висновки. Кількість 

проектів у 2016 році в порівнянні з попереднім роком зменшилася  на 66. При 

цьому, сума фінансування їх реалізації з ДФРР зросла на 110,1 млн. грн., 

тобто на 8,0%. За аналізований період найбільші суми коштів було 

направлено у Донецьку (239,5 млн. грн. у 2016 році), Львівську (222,5 млн. 

грн.), Луганську (193,7 млн. грн.), Дніпропетровську область (182,8 млн. грн.) 

та м.Київ (162,7 млн. грн.), найменшу – у Миколаївську область (65,0 млн. 

грн.). у 2017 році відбулося скорочення не лише кількості проектів, а й суми 

фінансування. 

З рис. 4.24 видно, що рівень проведених касових видатків по реалізації 

проектів коливається від показника 53,3% у Запорізькій області до 99,4% в 

Київській області.  

 

Рис. 4.24. Динаміка частки проведених касових видатків у 

розрахунковому обсязі коштів ДФРР в розрізі областей України у 2015 та 

2017 рр., % 

Джерело: сформовано на основі даних ДФРР та [191]. 

При цьому, низькі показники проведення касових видатків 

спостерігалися лише по трьох областях – Запорізькій (53,3%), Луганській 

(56,2%) та Донецькій (75,5%). По інших цей показник становив в середньому 

95,0%. 
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Окремо доцільно звернути увагу на питання напрямів фінансування 

проектів з ДФРР (рис. 4.25). 

 

 

 

Рис. 4.25. Основні напрямки фінансування проектів з ДФРР у 2017 році, 

% 

Джерело: сформовано на основі даних ДФРР та [191]. 

 

Як видно з рис. 4.25, основна частка фінансування спрямована на 

оновлення та розвиток об’єктів освіти (29%), водовідведення та 

водопостачання (20%), тобто половина всіх коштів, що виділялися з ДФРР. 

Іншими значними напрямами фінансування є проекти дорожньо-

транспортної інфраструктури (19%) та охорони здоров’я і соцзахисту (19%). 

Значно нижчі обсяги фінансування проектів сфери спорту, культури, екології 

тощо (13%). 

З проведеного аналізу особливостей фінансування проектів з ДФРР 

можна зробити такі висновки: 

- попри те, що проекти, які фінансуються за рахунок ДФРР, спрямовані 

на розвиток інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць, вони 



259 
 

 

не забезпечують економічного розвитку території. Здебільшого, це проекти 

соціального спрямування; 

- представлені для фінансування з ДФРР проекти характеризуються 

низькою якістю через невисокий рівень інституційної спроможності до їх 

підготовки з боку органів місцевого самоврядування; 

- недосконалий механізм формування комісій та відбору проектів на 

рівні регіонів, наслідком чого є можливість конфлікту інтересів та 

непрозорість відбору самих проектів; 

- подрібненість проектів – проекти, які подаються для фінансування з 

ДФРР є подрібненими та такими, які спрямовані на вирішення проблем 

місцевого значення. А це – обмеження можливості вирішення важливих та 

дорого вартісних проблем регіону. 

Таким чином, дослідивши особливості забезпечення економічного 

розвитку адміністративно-територіальних одиниць, можна зауважити: всі 

напрями фінансування мають соціальне спрямування (будівництво, ремонт та 

реконструкція бюджетних установ тощо). Проектів, направлених на 

інвестування в економічний розвиток територій, практично немає. Попри це, 

направленість значних фінансових ресурсів на розвиток та оновлення 

інфраструктури, зокрема, капітальний ремонт доріг, проекти з забезпечення 

енерго- зберігаючи технологій, є одним з ключових чинників залучення на 

територію адміністративно-територіальної одиниці інвестиційних ресурсів.   

 

 

4.3. Інтегральне оцінювання рівня бюджетної децентралізації 

регіонів України 

 

Ключовою основою фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування є місцеві бюджети. Зважаючи на тенденції реформування 

місцевого самоврядування та фінансової децентралізації, питання реалізації 

заявлених змін в умовах завершення першого етапу реформи вимагає їх 
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оцінки та випливу на забезпечення спроможності адміністративно-

територіальних формувань базового рівня. Для реалізації зазначеного 

завдання запропоновано методику діагностики рівня бюджетної 

децентралізації регіонів України (рис. 2.3), яку доцільно використати для 

виявлення тенденцій розвитку місцевих бюджетів регіонів у період 2013-

2017 рр., тобто до та після початку реформи місцевого самоврядування. 

Оцінювання доцільно провести на основі визначення таких основних 

критеріїв: рівня бюджетної децентралізації за доходами, за видатками та 

рівня фінансової стійкості місцевих бюджетів за трансфертами. 

В контексті дослідження першочергово доцільно провести діагностику 

рівня бюджетної децентралізації регіонів за доходами, що дозволить виявити 

рівень бюджетного забезпечення регіону, його достатність та особливості 

формування доходів місцевих бюджетів. Окрім цього, інтегральний індекс 

дасть змогу визначити можливості органів місцевого самоврядування до 

самостійного фінансування потреб населення регіону і нарощення 

ендогенного економічного потенціалу. 

Розрахунок інтегрального індексу рівня бюджетної децентралізації за 

доходами здійснено на основі розрахунку низки коефіцієнтів, серед яких: 

- коефіцієнт децентралізації доходів; 

- коефіцієнт децентралізації податкових доходів; 

- коефіцієнт бюджетної результативності; 

- коефіцієнт податкової самостійності; 

- коефіцієнт децентралізації доходів за ВРП; 

- темп росту доходів місцевих бюджетів на одну особу. 

Вихідні дані для проведення розрахунків наведено у додатку Г. 

Результати розрахунків – у таблиці 4.5. На основі визначених методикою 

формул проведено обчислення інтегрального індексу рівня бюджетної 

децентралізації регіонів України у 2013-2017 рр. за доходами (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.5 

Результати і методика обчислення індикаторів рівня бюджетної децентралізації регіонів України за доходами 

Області 
Коефіцієнт децентралізації доходів (Кдд) Коефіцієнт децентралізації податкових доходів (Кдпд) Коефіцієнт бюджетної результативності (Кбр) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 0,6380 0,6822 0,5813 0,7219 0,8088 0,7110 0,7271 0,6047 0,7257 0,8188 1736,3 1922,6 2353,5 3553,5 5219,6 

Волинська 0,3280 0,3487 0,3388 0,3950 0,4647 0,3480 0,3621 0,3286 0,3860 0,4893 1396,3 1527,2 2118,1 2970,5 4550,9 

Дніпропетровська 2,2894 2,4186 2,0250 2,2922 2,2878 2,7168 2,8481 2,3327 2,4808 2,5737 3064,7 3350,2 4029,6 5554,9 7200,8 

Донецька 2,8129 2,1163 1,0879 1,1196 1,1746 3,2905 2,4996 1,2140 1,1722 1,2727 2846,6 2221,9 1650,7 2065,2 2843,7 

Житомирська 0,4904 0,5171 0,4241 0,5137 0,5601 0,5452 0,5783 0,4534 0,5305 0,6031 1711,4 1868,1 2201,6 3242,0 4626,2 

Закарпатська 0,3300 0,3465 0,3176 0,3969 0,4532 0,3647 0,3779 0,3376 0,4078 0,4819 1164,7 1257,1 1644,2 2468,2 3663,3 

Запорізька 1,0055 1,0201 0,8592 1,1085 1,0697 1,1727 1,1686 0,9618 1,1848 1,1684 2493,9 2619,9 3172,5 4988,8 6313,3 

Івано-Франківська 0,4358 0,4448 0,3943 0,4678 0,4986 0,4893 0,4884 0,4117 0,4861 0,5341 1396,3 1467,9 1859,7 2654,2 3681,4 

Київська 1,0651 1,0598 0,9420 1,1782 1,3533 1,1910 1,1847 1,0116 1,1995 1,4709 2738,5 2801,3 3551,9 5318,0 7845,0 

Кіровоградська 0,4259 0,4478 0,3710 0,4553 0,4821 0,4873 0,5132 0,4098 0,4870 0,5365 1895,1 2067,8 2466,9 3690,3 5127,2 

Луганська 1,0065 0,7249 0,3318 0,3167 0,3111 1,1524 0,8411 0,3414 0,3346 0,3277 1975,0 1476,3 974,6 1129,3 1459,3 

Львівська 1,0062 1,0613 0,9839 1,2718 1,3088 1,1567 1,1881 1,0509 1,3311 1,4088 1753,6 1906,8 2528,0 3929,1 5261,7 

Миколаївська 0,5170 0,5296 0,4514 0,5542 0,5715 0,5866 0,6021 0,4893 0,5794 0,6236 1950,6 2067,2 2527,7 3772,7 5092,5 

Одеська 1,1765 1,2295 1,0644 1,3749 1,5732 1,3024 1,3199 1,1219 1,4088 1,6907 2175,0 2339,9 2896,2 4510,1 6713,4 

Полтавська 0,8735 0,8576 0,7397 0,8854 0,9204 0,9893 0,9861 0,7960 0,9168 0,9679 2635,2 2682,4 3328,4 4858,0 6620,4 

Рівненська 0,4041 0,4114 0,3387 0,3989 0,4544 0,4521 0,4556 0,3573 0,4159 0,4844 1546,6 1619,2 1901,9 2685,6 3981,6 

Сумська 0,5021 0,5021 0,4169 0,5108 0,5569 0,5569 0,5531 0,4456 0,5311 0,6053 1944,8 2021,2 2419,9 3620,6 5175,9 

Тернопільська 0,3073 0,3077 0,2854 0,3285 0,3563 0,3295 0,3326 0,2877 0,3310 0,3808 1262,9 1307,5 1739,3 2427,9 3443,2 

Харківська 1,4542 1,4401 1,2074 1,4441 1,4819 1,6449 1,6381 1,3270 1,5083 1,6320 2346,3 2399,5 2882,3 4185,4 5593,9 

Херсонська 0,3841 0,4007 0,3486 0,4215 0,4427 0,4107 0,4125 0,3544 0,4223 0,4557 1577,2 1703,8 2128,6 3126,0 4300,0 

Хмельницька 0,5041 0,5120 0,4499 0,5326 0,5725 0,5421 0,5515 0,4530 0,5339 0,6003 1698,7 1786,4 2254,4 3244,2 4568,6 

Черкаська 0,5642 0,5662 0,4898 0,5941 0,6224 0,6301 0,6366 0,5240 0,6123 0,6723 1968,6 2049,4 2551,0 3777,3 5187,7 

Чернівецька 0,2902 0,2729 0,2540 0,3232 0,3064 0,2807 0,2822 0,2554 0,3139 0,3083 1416,3 1370,2 1819,8 2786,0 3437,2 

Чернігівська 0,4118 0,4368 0,3732 0,4664 0,4933 0,5003 0,4860 0,4005 0,4735 0,5268 1691,9 1867,3 2305,2 3533,2 4917,8 

м.Київ  2,9114 3,2498 3,4014 3,7386 3,4420 3,1801 3,2498 3,0780 3,8001 3,6373 4531,2 5166,5 7679,4 10003,5 11928,4 
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Продовження таблиці 4.5 

Області 
Коефіцієнт податкової самостійності  (Кпс) Коефіцієнт децентралізації доходів за ВРП Темп росту доходів місцевих бюджетів на одну особу 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 85,9 83,1 81,0 83,6 82,4 0,0781 0,0707 0,0633 0,0759 0,1092 101,6 111,4 131,8 126,9 144,1 

Волинська 81,8 80,9 75,5 81,2 85,7 0,0704 0,0657 0,0697 0,0865 0,1280 103,6 113,1 126,3 119,9 143,1 

Дніпропетровська 91,4 91,8 89,7 90,0 91,6 0,0663 0,0625 0,0614 0,0734 0,0923 94,5 111,9 147,5 123,1 133,7 

Донецька 90,1 92,0 86,9 87,0 88,2 0,0755 0,0804 0,0617 0,0637 0,0939 91,5 88,2 91,7 108,4 143,5 

Житомирська 85,7 87,1 83,2 85,8 87,7 0,0846 0,0791 0,0720 0,0839 0,1157 106,1 108,8 125,4 125,7 139,3 

Закарпатська 85,2 85,0 82,7 85,4 86,6 0,0683 0,0655 0,0715 0,0959 0,1431 110,8 106,7 126,5 120,0 138,4 

Запорізька 89,9 89,3 87,1 88,8 88,9 0,0819 0,0705 0,0629 0,0832 0,0996 101,9 107,1 140,4 131,6 133,2 

Івано-Франківська 86,5 85,6 81,3 86,4 87,2 0,0581 0,0539 0,0561 0,0713 0,0928 101,8 110,0 129,5 125,8 138,0 

Київська 86,2 87,1 83,6 84,6 88,5 0,0684 0,0608 0,0590 0,0717 0,1017 100,8 109,9 140,3 128,2 149,5 

Кіровоградська 88,1 89,3 86,0 88,9 90,6 0,0745 0,0710 0,0629 0,0774 0,1119 101,8 108,8 130,5 125,2 137,6 

Луганська 88,2 90,4 80,1 87,8 85,8 0,0809 0,1053 0,0907 0,0791 0,1168 91,6 84,1 71,0 117,1 126,4 

Львівська 88,6 87,2 83,2 87,0 87,7 0,0704 0,0664 0,0678 0,0867 0,1142 105,8 111,5 140,3 126,5 137,4 

Миколаївська 87,4 88,6 84,4 86,9 88,9 0,0715 0,0682 0,0611 0,0750 0,1020 102,7 108,6 132,1 122,9 134,4 

Одеська 85,3 83,7 82,1 85,2 87,5 0,0747 0,0748 0,0696 0,0898 0,1253 100,3 113,2 132,6 125,9 140,6 

Полтавська 87,3 89,6 83,8 86,1 85,6 0,0662 0,0560 0,0503 0,0596 0,0840 97,5 108,0 144,1 132,7 137,5 

Рівненська 86,2 86,3 82,1 86,7 86,8 0,0813 0,0653 0,0626 0,0791 0,1165 106,6 109,8 124,7 121,7 142,4 

Сумська 85,5 85,8 83,2 86,4 88,5 0,0831 0,0753 0,0654 0,0864 0,1180 103,1 108,3 135,6 131,9 134,6 

Тернопільська 82,6 84,2 78,5 83,8 87,0 0,0752 0,0647 0,0698 0,0828 0,1126 106,5 108,9 129,9 129,3 135,1 

Харківська 87,2 88,6 85,6 86,8 89,7 0,0755 0,0680 0,0631 0,0730 0,0975 99,4 117,0 130,6 124,2 136,0 

Херсонська 82,4 80,2 79,1 83,3 83,8 0,0819 0,0786 0,0706 0,0852 0,1156 105,3 109,8 125,3 122,0 136,3 

Хмельницька 82,9 84,0 78,4 83,3 85,4 0,0845 0,0726 0,0714 0,0853 0,1093 104,6 108,5 129,8 124,7 140,3 

Черкаська 86,1 87,6 83,3 85,7 88,0 0,0755 0,0671 0,0628 0,0783 0,1087 100,1 111,4 131,6 129,2 139,5 

Чернівецька 74,5 80,6 78,3 80,7 81,9 0,0934 0,0827 0,0895 0,1191 0,1463 108,6 104,8 127,9 125,0 134,1 

Чернігівська 93,6 86,7 83,5 84,4 87,0 0,0752 0,0708 0,0658 0,0842 0,1160 98,4 113,5 127,6 127,0 143,4 

м.Київ  84,2 77,9 70,5 84,5 86,1 0,0412 0,0415 0,0491 0,0523 0,0583 78,1 144,1 133,0 122,2 126,0 

Джерело: розрахунки автора 
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Таблиця 4.6 

Інтегральний індекс рівня бюджетної децентралізації регіонів України у 2013-2017 рр. за доходами 

Області 
Інтегральний індекс бюджетної децентралізації регіонів за доходами 

2013 2014 2015 2016 2017 
Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг 

Вінницька 0,4200 15 0,2890 15 0,3527 15 0,3273 15 0,3439 17 
Волинська 0,3139 25 0,1996 23 0,2841 23 0,2181 23 0,3852 11 
Дніпропетровська 0,6786 2 0,6488 2 0,6748 1 0,6255 2 0,5884 1 
Донецька 0,7357 1 - - - - - - - - 
Житомирська 0,4439 11 0,3320 10 0,3719 12 0,3543 12 0,3811 13 
Закарпатська 0,3658 21 0,2183 20 0,3420 17 0,3094 18 0,3826 12 
Запорізька 0,5567 4 0,4232 4 0,4794 3 0,5406 3 0,4127 8 
Івано-Франківська 0,3212 24 0,2247 19 0,2877 22 0,3180 16 0,2979 20 
Київська 0,4921 7 0,3909 6 0,4498 7 0,4242 7 0,5650 3 
Кіровоградська 0,4114 17 0,3374 9 0,3721 11 0,3930 10 0,4133 7 
Луганська 0,4555 9 - - - - - - - - 
Львівська 0,4925 6 0,3739 8 0,4600 5 0,4733 4 0,4520 6 
Миколаївська 0,4146 16 0,3307 11 0,3646 14 0,3456 13 0,3490 16 
Одеська 0,4872 8 0,3936 5 0,4585 6 0,4639 5 0,5347 4 
Полтавська 0,4475 10 0,3752 7 0,3958 8 0,4166 9 0,3398 18 
Рівненська 0,4220 14 0,2654 17 0,3060 20 0,3074 19 0,3681 15 
Сумська 0,4337 12 0,3096 13 0,3722 10 0,4219 8 0,3741 14 
Тернопільська 0,3433 23 0,2110 21 0,3035 21 0,3060 21 0,2943 21 
Харківська 0,5469 5 0,4773 3 0,4780 4 0,4488 6 0,4668 5 
Херсонська 0,3814 20 0,2290 18 0,3190 19 0,2728 22 0,2759 22 
Хмельницька 0,4111 18 0,2712 16 0,3401 18 0,3061 20 0,3353 19 
Черкаська 0,4075 19 0,3273 12 0,3656 13 0,3805 11 0,3895 10 
Чернівецька 0,3458 22 0,2011 22 0,3746 9 0,3160 17 0,2619 23 
Чернігівська 0,4327 13 0,3084 14 0,3518 16 0,3381 14 0,3964 9 
м.Київ  0,5842 3 0,6667 1 0,6351 2 0,6658 1 0,5711 2 

Джерело: розрахунки автора 
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Як видно, передові позиції в питанні децентралізації місцевих бюджетів 

регіонів за доходами стабільно займають Дніпропетровська та Київська 

області. До перших п’яти областей в рейтингу у 2017 році входили також 

Київська, Одеська та Харківська. 

Слід зауважити, що впродовж аналізованого періоду до передових в 

питанні децентралізації місцевих бюджетів за доходами входили економічно 

розвинені регіони України (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 

Одеська, Харктівська області та м. Київ). До аутсайдерів – Тернопільська, 

Волинська, Чернівецька, Херсонська області. Такі результати прямо 

вказують на існуванні залежності рівня соціально-економічного розвитку 

регіону та бюджетного забезпечення.   

Якщо звернути увагу на питання зміни рівня бюджетної децентралізації 

регіонів України у період до реформування місцевого самоврядування та 

адміністративно-фінансової децентралізації (2013 р.) та період завершення 

першого етапу реформ (2017 р.), можна акцентувати на тому, що по 

більшості областей практично не відбулося змін в напрямку зростання 

значень інтегральних індексів рівня бюджетної децентралізації регіонів (рис. 

4.26).  

Зростанням значення індексу у 2017 році у порівнянні з 2013 роком 

характеризувалися п’ять регіонів – Київська (0,0729 п.), Волинська (0,0713 

п.), Одеська (0,0475 п.), Закарпатська (0,0168 п.) та Кіровоградська (0,0020 

п.). Всі інші області можна охарактеризувати як такі, рівень бюджетної 

децентралізації за доходами яких знизився у 2017 році в порівнянні з 2013 

роком. Макисмальним зниженням характеризуються Запорізька (0,1441 п.), 

Полтавська (0,1077 п.),  Херсонська (0,1055 п.) області. 

В контексті заявлених з початком реформи місцевого самоврядування 

завдань щодо збільшення спроможності місцевих бюджетів за рахунок 

адміністративно-фінансової децентралізації такі результати визначеного 

індексу рівня бюджетної децентралізації зо доходами свідчать про їх 

невиконання. Відтак доцільним є більш детальний аналіз тих коефіцієнтів, на 
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основі яких було проведено розрахунок інтегрального індексу для пошуку 

причин отриманих результатів. 

 

 

Рис. 4.26. Динаміка інтегрального індексу рівня бюджетної 

децентралізації регіонів України за доходами у 2013 та 2017 рр.* 

*Розрахунок значення індексу по Донецькій та Луганській областях у 2017 р. не 

представлений як такий, що характеризується ризиком інформаційних перекосів 

Джерело: розрахунки автора 

 

Розрахунок коефіцієнта децентралізації доходів полягає у визначенні 

частки доходів місцевих бюджетів регіону у складі доходів Зведеного 

бюджету України. Як свідчить аналіз (рис. 4.27), частка доходів місцевих 

бюджетів регіонів у доходах Зведеного бюджету за аналізований період 

практично не змінилася. 

Зростання відбулося у 18 областях, проте в основному незначне (на 0,1 

п.). Помітним є ріст питомої ваги доходів місцевих бюджетів Одеської (0,4 

п.), Київської та Львівської (0,3 п.) областей і м. Києва (0,5 п.) у доходах 

Зведеного бюджету України. Натомість, відбулося падіння показника у 

Донецькій (на 1,6 п.) та Луганській (на 0,7 п.) областях, що є наслідком 

окупації частини цих областей. Разом з тим, помітним є зростання 
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диференціації питомої ваги власних доходів місцевих бюджетів в складі 

Зведеного бюджету України. Станом на 2017 рік вона складала 11 разів (м. 

Київ – 3,44, Луганська та Чернівецька області – 0,31).  

 

 

Рис. 4.27. Динаміка коефіцієнта децентралізації доходів за регіонами у 

2013 та 2017 рр. 

Джерело: розрахунки автора 

 

Щодо коефіцієнта децентралізації податкових доходів, який 

розраховується шляхом співвідношення податкових надходжень до місцевих 

бюджетів регіону та податкових надходжень Зведеного бюджету, даний 

коефіцієнт практично по усіх регіонах відповідає значенню коефіцієнта 

децентралізації доходів, тоді як у 2013 році він був вищий.  

Відтак аналіз динаміки питомої ваги власних доходів та податкових 

доходів місцевих бюджетів свідчить про відсутність суттєвих змін у питанні 

наповнення місцевих бюджетів та досягненні спроможності місцевого 

самоврядування за рахунок бюджетного забезпечення. Перерозподіл 

фінансових ресурсів в результаті внесення змін до Бюджетного та 
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Податкового кодексів не забезпечили зростання частки власних доходів 

місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету. Причиною цього є 

направленість реформи на стимулювання використання внутрішнього 

потенціалу на рівні місцевого самоврядування та використання податків як 

важеля впливу на територіальні громади для їх участі у адміністративно-

територіальній реформі (податок на доходи фізичних осіб надходить лише до 

бюджетів об’єднаних територіальних громад, акцизний податок з реалізації 

підакцизних товарів з 2020 року також надходитиме лише до бюджетів таких 

об’єднаних адміністративно-територіальних утворень).  

Рівень достатності доходів місцевих бюджетів для регіонів можна 

ефективно проаналізувати шляхом визначення відношення обсягів доходів 

місцевих бюджетів до ВРП, який виробляється в регіоні (рис. 4.28). 

Рис. 4.28. Динаміка перерозподілу ВРП через місцеві бюджети у 2013 та 

2017 рр. 

Джерело: розрахунки автора 
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В даному випадку показник доходів місцевих бюджетів включає і власні 

доходи, і трансферти, направлені до відповідних місцевих бюджетів. 

Коефіцієнт децентралізації доходів за ВРП виступає індикатором 

акумулювання на рівні регіону надходжень від функціонування економіки 

через податкові платежі та збори. Його значення свідчить про здатність до 

отримання доходу з платників податків і зборів, які виступають 

користувачами відповідних послуг, на тлі зростання/зниження регіонального 

доходу.   

Аналіз динаміки перерозподілу ВРП через місцеві бюджети регіонів 

України свідчить про зростання самого показника.  Як видно, найвищим 

рівнем перерозподілу ВРП через доходи місцевих бюджетів 

характеризуються Чернівецька (14,6%), Закарпатська (14,3%), Волинсьа 

(12,8%) та Одеська (12,5%) області. Найнижчим – м. Київ (5,8 %), Полтавська 

(8,4%), Дніпропетровська (9,2%), Івано-Франківська (9,3%) та Донецька 

(9,4%). Слід зауважити, що наслідком зростання зазначеного коефіцієнта 

може стати скорочення доступу до доходів в майбутніх періодах через 

надмірну акумуляцію їх у певний період. Разом з тим, постає питання 

низьких показників перерозподілу ВРП через місцеві бюджети у м. Київ та 

деяких областях, що може свідчити про низький рівень ефективності 

управління в сфері податкового адміністрування та акумулювання платежів 

до бюджету або високій корупційній складовій, що призводить до зменшення 

реальних надходжень до місцевих бюджетів. 

Коефіцієнт бюджетної результативності, який визначається шляхом 

розрахунку власних доходів місцевих бюджетів на ону особу, свідчить про 

постійне зростання доходів на одну особу впродовж всього аналізованого 

періоду (2013-2017 рр.) (рис. 4.29). 

Якщо у 2013 році середній рівень власних доходів місцевих бюджетів 

доходів на одну особу в Україні становив 2036,7 грн., то у 2017 році – 5150,1 

грн., тобто у 2,5 разів більше. Проте, врахувавши інфляційний аспект, можна 

констатувати зростання до 2363,6 грн. на особу, тобто зростання на 16,0%. 
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Слід зауважити, що зростанням власних доходів на одну особу 

характеризуються усі регіони України, крім Донецької та Луганської 

областей. Максимальне зростання спостерігалося в таких регіонах: м. Київ 

(власні доходи на одну особу за період з 2013 до 2017 року зросли на 7397,2 

грн.), Київській (5106,5 грн.), Одеській (4538,4 грн.), Дніпропетровській 

(4136,1 грн.), Полтавській (3985,2 грн.) областях, тобто в економічно 

розвинених регіонах України. Натомість найнижчими показниками 

зростання характеризуються Чернівецька (2020,9 грн.), Тернопільська (2180,3 

грн.), Івано-Франківська (2285,0 грн.), Рівненська (2435,0 грн.) та 

Закарпатська (2498,6 грн.) області, тобто ті, що відносяться до 

слаборозвинених регіонів. 

 

Рис. 4.29. Динаміка власних доходів місцевих бюджетів регіонів України 

на одну особу у 2013 та 2017 рр., грн. 

Джерело: розрахунки автора 

 

Якщо акцентувати увагу на питання диспропорцій в сфері бюджетного 

забезпечення в розрізі регіонів України, слід констатувати стрімке зростання 

диференціації власних доходів місцевих бюджетів на одну особу. У 2017 році 
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максимальний показник середньодушових доходів (м. Київ) перевищув 

мінімальний (Луганська область) у 8,2 разів; у 2013 році – у 3,9 разів 

(порівняння власних доходів м. Києва та Закарпатської області). У 2013 році 

лише вісім регіонів характеризувалися середньодушовими власними 

доходами, вищими середнього по Україні значення (м. Київ (4531,2 грн.), 

Київська (2738,5 грн.), Одеська (2175,0 грн.), Дніпропетровська (3064,7 грн.), 

Полтавська (2635,2 грн.), Запорізька (2493,9 грн.), Харківська (2346,3 грн.) та 

Донецька (2846,6 грн.) області. У 2017 році їх кількість зросла і сягнула 

одинадцяти, тобто половини усіх регіонів. До таких регіонів приєдналися 

Львівська (5261,7 грн.), Вінницька (5219,6 грн.), Сумська (5175,9 грн.) та 

Черкаська (5187,7 грн.) області, але вибула Донецька область (2843,7 грн.), де 

власні доходи на одну особу залишилися на рівні 2013 року і в 2 рази нижчі 

середнього по Україні.  

Показником, який дає можливість охарактеризувати зміну доходів 

місцевих бюджетів впродовж певного періоду, є темп приросту доходів 

місцевих бюджетів (рис. 4.30).  

Впродовж 2013-2017 років спостерігалося зростання доходів місцевих 

бюджетів у порівнянні з попереднім періодом. У 2013 році середній темп 

приросту доходів місцевих бюджетів по Україні становив 100,9 %, у 2014 

році – 109,4 %, у 2015 році – 128,2 %, у 2016 – 124,7 %, у 2017 році – 137,7%. 

Відтак, аналіз діагностики рівня бюджетної децентралізації регіонів за 

доходами дозволив констатувати відсутність зрушень в напрямку 

перерозподілу фінансових ресурсів на користь місцевих бюджетів. В 

результаті реформування місцевого самоврядування відбувся перерозподіл 

повноважень між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування та зміна правил зарахування податкових платежів до 

бюджетів різних рівнів.  
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Рис. 4.30. Динаміка темпу приросту доходів місцевих бюджетів на одну 

особу у 2017 та 2013 рр., % 

Джерело: розрахунки автора 

 

Основним аспектом проведення децентралізації в Україні визначено 

спроможність органів місцевого самоврядування до акумулювання 

фінансових ресурсів та ефективного використання фінансово-економічного 

потенціалу громади. В цьому контексті основним напрямком є стимулювання 

економічного розвитку громади та підприємництва на її території. Відтак 

вирішення цього питання вимагає переорієнтації органів місцевго 

самоврядування з користувачів бюджетних коштів на осередок їх акумуляції. 

Тому в результаті завершення першого етапу реформування реального 

зростання дохідної бази місцевих бюджетів не відбулося. Зростання дохідної 

частини місцевих бюджетів напряму пов’язане з забезпечення спроможності 

громади за рахунок власних фінансових ресурсів, що не може бути 

вирішеним в усіх регіонах у короткострокових термінах. 
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Вагомим критерієм діагностики рівня бюджетної децентралізації 

регіонів в Україні є аналіз рівня бюджетної децентралізації регіонів за 

видатками, що дозволяє визначити особливості перерозподілу повноважень 

на різних рівнях управління та оснвні аспекти спрямування видатків з 

місцевих бюджетів.  

Для розрахунку інтегрального індексу рівня бюджетної децентралізації 

регіонів за видатками розраховано такі показники: 

- коефіцієнт бюджетного покриття; 

- коефіцієнт виконання бюджетних повноважень; 

- коефіцієнт бюджетної результативності за видатками; 

- частку видатків місцевих бюджетів у ВРП регіону; 

- коефіцієнт інвестиційної спрямованості бюджетних видатків.  

Вихідні дані для проведення розрахунків наведено у додатку Д. 

Результати проведених розрахунків коефіцієнтів у аналізований період та 

визначення індексу з відповідним ранжуванням регіонів наведено у таблицях 

4.7 та 4.8, а також наочно зображено на рис. 4.31. 

 

Рис. 4.31. Динаміка інтегрального індексу бюджетної децентралізації 

регіонів України за видатками у 2013 та 2017 рр. 

Джерело: розрахунки автора 
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Таблиця 4.7 

Результати і методика обчислення індикаторів рівня бюджетної децентралізації регіонів України за видатками 

Області 
Коефіцієнт бюджетного покриття (Кбп) Коефіцієнт виконання бюджетних повноважень (Квбп) Коефіцієнт бюджетної результативності за видатками (Кбрв) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 0,3737 0,3649 0,3446 0,4086 0,4095 1,4943 1,6300 1,6178 1,6551 1,9005 4645,7 5269,0 6829,1 8696,1 12745,4 

Волинська 0,2604 0,2579 0,2879 0,3276 0,3597 1,1026 1,1788 1,1287 1,1295 1,2434 5362,9 5922,0 7357,8 9066,7 12652,9 

Дніпропетровська 0,6310 0,6300 0,5264 0,5586 0,5404 3,1758 3,3468 3,6892 3,8445 4,0738 4856,6 5317,7 7654,8 9944,3 13323,9 

Донецька 0,6114 0,5922 0,5102 0,5430 0,4752 4,0272 3,1153 2,0447 1,9319 2,3786 4655,9 3751,7 3235,2 3803,6 5984,1 

Житомирська 0,3376 0,3325 0,3148 0,3615 0,3727 1,2717 1,3559 1,2921 1,3315 1,4462 5069,7 5618,1 6994,0 8969,1 12413,3 

Закарпатська 0,2431 0,2438 0,2440 0,3093 0,3406 1,1881 1,2391 1,2484 1,2021 1,2804 4791,1 5157,1 6738,4 7979,4 10754,8 

Запорізька 0,5293 0,5189 0,4623 0,5468 0,4901 1,6629 1,7140 1,7826 1,8992 2,1007 4712,0 5049,2 6862,8 9123,1 12882,4 

Івано-Франківська 0,2819 0,2703 0,2645 0,3012 0,3051 1,3532 1,4347 1,4299 1,4555 1,5728 4953,9 5430,4 7031,4 8813,7 12066,1 

Київська 0,5532 0,5203 0,4722 0,5649 0,5653 1,6854 1,7759 1,9133 1,9540 2,3038 4950,5 5384,0 7522,6 9413,5 13877,6 

Кіровоградська 0,3834 0,3843 0,3471 0,4177 0,4113 0,9724 1,0157 1,0252 1,0210 1,1279 4942,8 5380,0 7108,0 8833,9 12465,4 

Луганська 0,4749 0,5130 0,4824 0,4036 0,3545 1,8551 1,2319 0,6597 0,7351 0,8444 4158,7 2877,6 2020,2 2797,9 4116,5 

Львівська 0,3811 0,3739 0,3554 0,4363 0,4264 2,3111 2,4746 2,6549 2,7312 2,9536 4601,2 5099,8 7112,4 9006,1 12338,9 

Миколаївська 0,4113 0,4041 0,3788 0,4531 0,4426 1,1003 1,1425 1,1428 1,1460 1,2428 4742,9 5115,5 6673,2 8326,0 11507,1 

Одеська 0,4885 0,4617 0,4351 0,5405 0,5400 2,1080 2,3218 2,3464 2,3831 2,8038 4452,0 5068,2 6656,7 8343,8 12433,1 

Полтавська 0,5476 0,5162 0,4530 0,4890 0,4620 1,3964 1,4485 1,5659 1,6962 1,9171 4812,3 5196,5 7347,4 9933,8 14329,7 

Рівненська 0,2891 0,2744 0,2613 0,3065 0,3213 1,2234 1,3072 1,2433 1,2191 1,3609 5349,1 5901,0 7279,2 8761,2 12391,1 

Сумська 0,4227 0,3962 0,3501 0,3989 0,4119 1,0398 1,1048 1,1420 1,1998 1,3012 4601,1 5101,1 6911,5 9077,0 12565,9 

Тернопільська 0,2681 0,2536 0,2644 0,2778 0,2937 1,0031 1,0578 1,0354 1,1080 1,1674 4710,0 5155,6 6579,3 8740,7 11723,0 

Харківська 0,5479 0,4608 0,4512 0,5072 0,4810 2,3233 2,7244 2,5665 2,6678 2,9649 4282,2 5206,7 6388,5 8252,4 11630,1 

Херсонська 0,3404 0,3282 0,3319 0,3967 0,3959 0,9877 1,0644 1,0074 0,9955 1,0760 4633,7 5192,0 6413,3 7879,9 10860,6 

Хмельницька 0,3457 0,3338 0,3227 0,3692 0,3665 1,2765 1,3372 1,3370 1,3517 1,5031 4914,0 5352,3 6985,5 8787,5 12464,2 

Черкаська 0,4136 0,3865 0,3661 0,4133 0,3991 1,1940 1,2770 1,2831 1,3466 1,5008 4759,9 5301,9 6968,6 9139,0 12999,2 

Чернівецька 0,2899 0,2642 0,2814 0,3439 0,3054 0,8762 0,9007 0,8655 0,8803 0,9658 4885,5 5186,6 6465,9 8100,0 11256,5 

Чернігівська 0,3718 0,3579 0,3430 0,4176 0,3862 0,9695 1,0640 1,0436 1,0464 1,2290 4550,1 5217,7 6721,1 8460,7 12732,1 

м.Київ  0,7329 0,6380 0,7919 0,8719 0,7070 3,4772 4,4408 4,1192 4,0172 4,6853 6182,6 8098,1 9697,1 11472,9 16872,7 
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Продовження таблиці 4.7 

Області 
Частка видатків місцевих бюджетів у ВРП регіону Темп росту видатків місцевих бюджетів на одну особу Інвестиційна спрямованість бюджетних видатків, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 0,2089 0,1938 0,1837 0,1859 0,2667 102,6 112,8 129,0 125,7 145,2 3,56 3,73 5,23 5,69 4,06 

Волинська 0,2705 0,2549 0,2422 0,2641 0,3559 106,5 110,6 124,4 123,0 139,2 4,47 3,57 4,67 6,04 2,58 

Дніпропетровська 0,1051 0,0992 0,1165 0,1314 0,1708 99,1 109,0 143,3 128,1 134,0 2,78 1,98 5,58 7,5 5,21 

Донецька 0,1235 0,1358 0,1209 0,1174 0,1976 92,9 80,0 85,3 116,1 155,7 3,2 2,21 3,04 6,56 4,46 

Житомирська 0,2505 0,2379 0,2286 0,2322 0,3106 106,6 110,3 123,8 126,7 137,4 3,88 3,98 4,9 6,51 2,61 

Закарпатська 0,2808 0,2687 0,2932 0,3101 0,4203 109,3 107,9 130,9 118,3 134,7 2,34 2,53 4,87 5,7 2,75 

Запорізька 0,1548 0,1359 0,1361 0,1521 0,2032 102,5 106,6 135,2 130,9 139,9 3,02 2,15 5,91 8,11 2,84 

Івано-Франківська 0,2062 0,1994 0,2120 0,2366 0,3042 103,1 109,6 129,5 125,1 136,7 2,32 3,19 5,96 7,55 4,02 

Київська 0,1237 0,1168 0,1250 0,1269 0,1799 100,3 109,0 140,0 125,5 149,1 1,48 1,29 2,68 5,22 2,23 

Кіровоградська 0,1943 0,1848 0,1813 0,1854 0,2721 104,4 108,0 131,2 122,4 139,7 2,76 2,25 4,73 5,7 4,20 

Луганська 0,1703 0,2053 0,1881 0,1959 0,3294 95,7 68,7 69,6 137,0 145,3 3,78 1,14 5,98 9,36 6,05 

Львівська 0,1846 0,1775 0,1906 0,1987 0,2678 107,3 110,7 139,4 126,4 136,8 2,54 1,7 4,2 5,85 3,90 

Миколаївська 0,1738 0,1688 0,1612 0,1656 0,2304 103,6 107,4 130,0 123,2 137,1 2,54 1,7 3,88 7,79 3,20 

Одеська 0,1529 0,1621 0,1599 0,1662 0,2320 101,1 113,9 131,3 124,8 148,8 3,45 3,65 6,33 11,38 7,80 

Полтавська 0,1208 0,1085 0,1111 0,1219 0,1819 100,7 107,3 140,5 133,1 142,9 2,9 2 4,42 6,68 5,03 

Рівненська 0,2812 0,2381 0,2398 0,2581 0,3626 108,1 110,5 123,6 120,5 141,2 3,37 3,06 4,23 5,73 2,14 

Сумська 0,1965 0,1901 0,1868 0,2166 0,2865 104,3 109,9 134,3 129,1 137,2 2,34 2,62 3,95 6,03 3,78 

Тернопільська 0,2806 0,2553 0,2641 0,2980 0,3832 107,8 109,1 127,2 131,5 133,2 2,7 2,86 4,03 4,98 2,65 

Харківська 0,1377 0,1475 0,1398 0,1439 0,2027 99,0 121,3 122,4 127,8 140,6 4,69 4 7,3 11,77 7,67 

Херсонська 0,2406 0,2395 0,2126 0,2147 0,2920 104,7 111,5 123,0 121,5 136,7 2,55 2,78 4,72 6,3 2,29 

Хмельницька 0,2443 0,2175 0,2212 0,2312 0,2983 105,9 108,3 129,9 124,3 140,6 2,6 2,93 5,94 6,5 4,23 

Черкаська 0,1825 0,1737 0,1716 0,1894 0,2724 101,6 110,6 130,6 129,0 141,0 3,56 2,98 4,23 6,97 4,59 

Чернівецька 0,3222 0,3131 0,3179 0,3463 0,4791 108,1 106,3 124,9 125,0 138,8 2,5 3,08 5,12 7,01 3,19 

Чернігівська 0,2023 0,1977 0,1919 0,2016 0,3004 100,0 113,5 127,5 123,2 148,5 2,09 2,17 3,31 5,49 3,45 

м.Київ  0,0563 0,0650 0,0620 0,0600 0,0825 74,2 132,1 120,6 119,9 147,5 6 3,07 7,25 12,71 8,29 
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Таблиця 4.8 

Інтегральний індекс рівня бюджетної децентралізації регіонів України за видатками у 2013-2017 рр. 

Області 

Інтегральний індекс бюджетної децентралізації регіонів за видатками 
2013 2014 2015 2016 2017 

Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг 
Вінницька 0,4069 14 0,5090 5 0,4950 9 0,3997 12 0,4336 7 
Волинська 0,4159 13 0,4071 14 0,3970 18 0,2926 20 0,2611 18 
Дніпропетровська 0,6389 3 0,6550 3 0,7566 2 0,6706 2 0,5771 4 
Донецька 0,6449 2 - - - - - - - - 
Житомирська 0,4196 11 0,4718 9 0,4210 16 0,3750 13 0,2780 17 
Закарпатська 0,2964 23 0,3025 22 0,3647 21 0,1905 23 0,1743 21 
Запорізька 0,4896 7 0,5015 7 0,6089 5 0,5819 5 0,4300 8 
Івано-Франківська 0,3500 20 0,4214 13 0,4750 11 0,3660 14 0,2881 16 
Київська 0,4712 8 0,4847 8 0,5342 8 0,4945 7 0,5437 5 
Кіровоградська 0,3891 17 0,3991 17 0,4617 13 0,3406 16 0,3578 12 
Луганська 0,4235 10 - - - - - - - - 
Львівська 0,4578 9 0,4343 11 0,5363 7 0,4709 8 0,4132 9 
Миколаївська 0,3912 16 0,3820 19 0,4473 14 0,4119 10 0,3340 14 
Одеська 0,4933 6 0,5956 4 0,6143 4 0,5921 4 0,6654 2 
Полтавська 0,4952 5 0,5040 6 0,5808 6 0,5791 6 0,5215 6 
Рівненська 0,3923 15 0,4009 15 0,3766 20 0,2578 22 0,2468 19 
Сумська 0,3615 19 0,4222 12 0,4394 15 0,4038 11 0,3303 15 
Тернопільська 0,2925 24 0,3295 21 0,3374 22 0,3122 18 0,1652 23 
Харківська 0,5584 4 0,6681 2 0,6520 3 0,6455 3 0,5857 3 
Херсонська 0,3148 21 0,3748 20 0,4019 17 0,3016 19 0,2451 20 
Хмельницька 0,3635 18 0,4104 16 0,4815 10 0,3516 15 0,3529 13 
Черкаська 0,4221 12 0,4666 10 0,4638 12 0,4512 9 0,3959 10 
Чернівецька 0,2742 25 0,2944 23 0,3309 23 0,2587 21 0,1705 22 
Чернігівська 0,3023 22 0,3860 18 0,3864 19 0,3287 17 0,3888 11 
м. Київ  0,8333 1 0,9458 1 0,9468 1 0,8700 1 0,9391 1 
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Проведені розрахунки дозволили констатувати стабільно передові 

позиції в рейтингу бюджетної децентралізації за видатками економічно 

розвинених регіонів України (Одеської (0,6654), Харківської (0,5857), 

Дніпропетровської (0,6706) та Київської (0,5437) областей)  з постійним 

лідером м. Києвом (0,9391). Такий результат вже по другому інтегральному 

індексу свідчить про існування залежності рівня бюджетної забезпеченості 

регіону від  його соціально-економічного розвитку. Це доводить також 

перелік регіонів, останніх в рейтингу (Тернопільська (0,1652), Чернівецька 

(0,1705), Закарпатська (0,1743) області). 

При порівнянні інтегрального індексу бюджетної децентралізації 

регіонів за видатками у період до реформування місцевого самоврядування 

(2013 р.) та після його початку (2017 р.) можна зауважити його падіння на 

0,0720 п.  

Зростання у 2017 році в порівнянні з 2013 р. характеризувалися Одеська 

область (0,1721 п.), м. Київ (0,1058 п.), Чернігівська (0,0865 п.), Київська 

(0,0726 п.), Вінницька (0,0267 п.) та Полтавська (0,0263 п.) області. 

Натомість ¾ регіонів – падінням даного показника.  

Якщо проаналізувати  коефіцієнт бюджетного покриття, який показує 

частку видатків місцевих бюджетів, які покриваються за рахунок власних 

доходів місцевих бюджетів, можна помітити відсутність суттєвих змін в 2017 

році в порівнянні з 2013 роком (рис. 4.32).  

Середньоукраїнське значення покриття видатків за рахунок власних 

фінансових ресурсів на рівні місцевих бюджетів у 2017 році становило 

42,2%, що дорівнює показнику 2013 року – 42,12%. Тобто фінансова 

спроможність органів місцевого самоврядування за рахунок фінансових 

ресурсів, зібраних на відповідній території, покрити свої видатки не зросла зі 

зміною бюджетно-податкових правил та перерозподілом видаткових 

повноважень. Натомість знизився рівень диференціації регіонів за 

спроможністю до покриття видатків з місцевих бюджетів. Якщо у 2013 році 

різниця між максимальним значенням (м. Київ (73,3%)) та мінімальним 
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(Закарпатська область (24,3%)) становила 49,0 в.п., то у 2017 році вона 

знизилася до 41,3 в.п.. Як уже зазначалося раніше, найвищим коефіцієнтом 

бюджетного покриття характеризуються економічно розвинені м. Київ, 

Київська, Дніпропетровська та Одеська області. Рівень бюджетного покриття 

цих областей вище 50,0%, тобто лише чотири регіони (16% регіонів України) 

мають можливість забезпечити виконання видаткових повноважень на 

половину за рахунок фінансових ресурсів, які акумулюються на їх території.  

 

 

Рис. 4.32. Динаміка частки видатків місцевих бюджетів, які 

покриваються за рахунок власних доходів в розрізі регіонів у 2013 та 2017 

роках, % 

Джерело: розрахунки автора 
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Найнижчим рівнем бюджетного покриття характеризуються 

Тернопільська (29,4%), Івано-Франківська (30,5%), Чернівецька (30,5%), 

Рівненська (32,1%) та Закарпатська (34,1%) області. Їх спроможність до 

фінансування видаткових повноважень складає 1/3. 

Коефіцієнт виконання бюджетних повноважень є показником, який 

вказує на частку видатків місцевих бюджетів у складі видатків Зведеного 

бюджету. Аналіз даного коефіцієнта (рис. 4.33) засвідчив зростання питомої 

ваги видатків більшості регіонів в складі видатків Зведеного бюджету: якщо 

у 2013 році частка складала 41,1%, то у 2017 році – 46,9%. Разом з тим, 

зросла диференціація даного показника в розрізі регіонів. Максимальне (м. 

Київ (4,7%)) та мінімальне (Луганська область (0,8%)) значення різняться у 

5,9 разів, тоді як у 2013 році максимальне (Донецька область (4,0 %)) та 

мінімальне (Чернівецька область (0,9%)) різнилися у 4,6 разів. 

 

Рис. 4.33. Динаміка частки видатків місцевих бюджетів у видатках 

Зведеного бюджету у 2013 та 2017 рр., % 

Джерело: розрахунки автора 
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Слід зауважити, що найвищою часткою видатків з місцевих бюджетів в 

складі видатків Зведеного бюджету стабільно характеризуються економічно 

розвинені регіони України (м. Київ (4,7%), Дніпроопетровська (4,1%), 

Харківська (3,0%), Львівська (3,0%) області). Найнижчою – Луганська 

(0,8%), Чернівецька (1,0%), Херсонська (1,1%), Кіровоградська (1,1%). 

У 2013 році середній показник питомої ваги видатків місцевих 

бюджетів в складі видатків Зведеного бюджету складав 1,6, у 2017 році – 1,9. 

Вищими цього показника у 2013 році були частки восьми областей, у 2017 

році – десяти. 

З метою виявлення зміни здійснення видаткової політики на рівні 

органів місцевого самоврядування, зокрема в напрямку забезпечення 

економічного розвитку територій як ключового напрямку забезпечення 

спроможності органів місцевого самоврядування одним з розрахованих 

коефіцієнтів у діагностиці рівня бюджетної децентралізації регіонів за 

видатками  є коефіцієнт інвестиційної спрямованості бюджетних видатків 

(рис. 4.34).  

 

Рис. 4.34. Динаміка показника інвестиційної спрямованості видатків 

місцевих бюджетів в розрізі регіонів України у 2013-2017 рр. 

Джерело: розрахунки автора 
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Впродовж аналізованого періоду помітним є зростання спрямованості 

видатків з місцевих бюджетів у період першого етапу децентралізації (2015-

2017 рр.) порівняно з 2013-2014 рр. Якщо у період до реформи в середньому 

по Україні на інвестиції з місцевих бюджетів спрямовувалося 2,7% коштів, то 

у 2015-2017 рр. – 5,1%, тобто майже вдвічі більше, що, разом з тим, є 

недостатнім показником.  

Найбільшим значенням даного показника характеризуються м. Київ 

(8,3%), Одеська (7,8%), Харківська (7,7%) області. Найнижчими – Рівненська 

(2,1%),Київська (2,2%), Херсонська (2,3%). При цьому, слід зауважити 

наступне: такі економічно розвинені області як Київська (2,2%), Запорізька 

(2,8%), Миколаївська (3,2%), Львівська (3,9%) характеризуються низькими 

показниками спрямованості бюджетних видатків на інвестування, при цьому, 

у випадку місцевих бюджетів Київської та Львівської областей така ситуація 

характеризується тенденційністю (Київська область у періоди 2013-2016 рр. 

була регіоном з найнижчим показником серед областей України). 

Аналіз даного показника дозволив констатувати зростання у 2017 році 

порівняно з 2013 роком по більшості регіонів України. Зниження питомої 

ваги видатків на інвестування спостерігалося по таких областях (Запорізька 

(на 0,2 в.п.), Житомирська (на 1,3 в.п.), Волинська (на 1,9 в.п.), Херсонська 

(на 0,3 в.п.), Рівненська (на 1,2 в.п.). Окрім того, результати проведених 

розрахунків відобразили суттєве зростання диференціації рівня інвестиційної 

спрямованості видатків місцевих бюджетів. Якщо у 2013 році максимальне 

значення (м. Київ) та мінімальне (Київська область) різнилися на 2,0 в.п., то з 

кожним роком така різниця збільшувалася. У 2017 році вона становила 6,2 

в.п. Основною причиною зростання є зміна умов фінансового забезпечення 

розвитку регіонів та перерозподіл фінансового та управлінського ресурсів в 

результаті адміністративно-фінансової децентралізації. 

Діагностика рівня фінансової стійкості місцевих бюджетів за 

трансфертами дозволить визначити ступінь залежності місцевих бюджетів 

від фінансування з державного бюджету. Оскільки основною умовою 
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децентралізації заявлено досягнення спроможності адміністративно-

територіальних формувань та їх самостійність, питання зміни ролі 

міжбюджетних трансфертів в умовах реформи місцевого самоврядування 

особливо актуальне.  

Розрахунок інтегрального індексу рівня фінансової стійкості місцевих 

бюджетів регіонів за трансфертами було здійснено з використанням таких 

коефіцієнтів: 

- коефіцієнт бюджетної залежності; 

- коефіцієнт бюджетної результативності трансфертів; 

- коефіцієнт дотаційної залежності; 

- частка субвенцій в складі видатків місцевих бюджетів; 

- відношення трансфертів, що передаються з місцевих у державний 

бюджет, до трансфертів, що передаються з державного до місцевих 

бюджетів.  

Вихідні дані для проведення розрахунків наведено у додатку Е. 

Результати проведених розрахунків коефіцієнтів у аналізований період та 

визначення індексу з відповідним ранжуванням регіонів наведено у таблицях 

4.9 та 4.10, а також наочно зображено на рис. 4.35.  

Порівняння результаті обчислення інтегрального індексу у 2013 та 

2017 році засвідчив погіршення рівня фінансової стійкості місцевих 

бюджетів по регіонах. З 25 регіонів лише п’ять характеризуються зростанням 

показника: Закарпатська (0,0703 п.), Одеська (0,0700 п.), Івано-Франківська 

(0,0666 п.), Волинська (0,0510 п.) та Житомирська (0,0107 п.). Найбільше 

зниження відбулося по бюджетах Полтавської (0,2499 п.), Запорізької (0,1979 

п.) та Черкаської (0,1056 п.). 
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Таблиця 4.9 

Результати і методика обчислення індикаторів рівня фінансової стійкості місцевих бюджетів регіонів України за 

трансфертами 

Області 
Коефіцієнт бюджетної залежності (Кбз) Коефіцієнт бюджетної результативності трансфертів (Кбрт) Коефіцієнт дотаційної залежності (Кдз) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 63,2 63,6 66,4 60,5 60,1 2982,9 3361,9 4643,1 5440,8 7862,7 39,2 41,9 4,9 3,0 7,6 

Волинська 73,9 74,7 72,2 67,5 65,3 3951,8 4513,3 5500,4 6177,5 8571,9 44,4 47,1 6,1 4,6 9,3 

Дніпропетровська 36,6 38,3 49,9 44,7 46,4 1766,8 2079,4 4019,2 4496,8 6237,1 12,3 13,0 0,9 1,1 4,1 

Донецька 39,3 46,7 57,2 51,3 53,7 1841,5 1943,0 2210,2 2173,9 3304,1 12,9 17,4 0,6 0,9 4,1 

Житомирська 66,8 66,9 69,0 64,2 63,6 3447,5 3773,5 4907,1 5802,3 8072,1 42,3 42,0 4,4 3,0 7,1 

Закарпатська 76,6 76,3 75,4 69,3 67,1 3819,9 4048,7 5050,8 5573,0 7473,6 52,5 49,9 8,6 6,3 11,7 

Запорізька 47,3 48,6 55,9 48,1 51,2 2241,0 2476,0 4020,8 4620,5 6611,1 24,7 25,7 2,3 1,5 5,3 

Івано-Франківська 71,9 73,2 73,7 70,3 70,2 3575,0 4001,0 5217,7 6270,0 8654,7 43,5 47,1 6,9 5,3 10,0 

Київська 46,6 50,2 54,9 47,1 47,2 2390,0 2822,1 4318,9 4741,4 7020,5 23,9 26,0 1,3 0,8 5,0 

Кіровоградська 62,0 62,1 65,6 59,5 59,6 3087,9 3393,0 4712,2 5432,4 7554,1 37,2 37,0 3,4 2,4 7,0 

Луганська 50,9 56,7 60,1 61,0 60,6 2050,6 1935,0 1470,3 1765,0 2246,5 24,2 28,6 1,8 2,5 7,9 

Львівська 62,2 63,2 65,2 57,4 58,5 2886,5 3273,9 4743,7 5284,6 7423,5 37,5 38,1 4,2 2,7 6,6 

Миколаївська 59,4 60,5 63,6 56,3 56,5 2852,7 3171,2 4414,4 4863,5 6603,1 34,6 36,8 3,4 2,3 7,0 

Одеська 52,6 55,0 58,0 48,2 45,2 2416,6 2856,1 3992,3 4197,2 5546,1 28,5 31,5 3,0 2,1 5,6 

Полтавська 45,6 49,1 56,5 52,8 53,7 2212,7 2588,0 4316,4 5444,5 7678,0 23,7 24,7 1,5 0,9 4,8 

Рівненська 71,4 72,7 74,3 70,1 68,9 3868,2 4315,9 5485,3 6293,1 8829,3 42,8 43,1 6,0 4,7 9,6 

Сумська 58,5 60,5 65,4 61,4 59,4 2742,0 3098,5 4580,0 5770,5 7578,0 35,5 36,1 3,8 2,7 6,3 

Тернопільська 73,4 74,8 74,3 72,5 71,3 3478,8 3874,8 5015,8 6396,9 8561,2 49,5 49,3 7,7 5,6 10,9 

Харківська 46,7 53,5 57,3 50,7 51,6 2053,5 2760,4 3873,6 4297,4 5973,3 22,0 24,6 1,8 1,1 4,7 

Херсонська 66,7 67,4 67,6 61,5 61,4 3153,8 3520,1 4443,9 4986,9 6848,0 44,0 44,1 5,9 4,4 8,8 

Хмельницька 66,0 67,2 68,3 63,8 64,0 3297,5 3663,4 4852,8 5724,8 8118,4 41,5 42,6 5,2 3,3 7,7 

Черкаська 58,9 61,8 64,1 59,6 60,6 2816,6 3317,7 4557,9 5561,4 7962,5 35,0 38,1 3,3 2,1 6,7 

Чернівецька 71,8 73,9 72,8 66,8 69,5 3597,8 3877,1 4882,4 5611,4 7843,6 48,4 47,2 8,8 6,6 11,8 

Чернігівська 63,3 64,7 66,2 60,0 61,7 2915,7 3417,2 4509,7 5305,9 7924,3 39,6 43,6 4,2 2,7 7,7 

м.Київ  21,9 37,7 29,9 24,3 28,2 1272,2 3128,1 3281,1 3219,3 4689,4 3,1 5,5 0,000 0,009 0,015 
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Продовження таблиці 4.9 

Області 
Частка субвенцій в складі видатків місцевих бюджетів 

Відношення трансферту, що передається з регіонального у державний бюджет, до 
трансферту, що передається з державного до регіонального бюджету 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 25,0 26,1 64,2 60,1 56,3 0,30 0,28 1,11 1,35 1,34 

Волинська 31,0 33,8 69,7 64,2 61,0 0,06 0,07 0,36 0,47 0,49 

Дніпропетровська 23,4 27,2 51,9 44,3 43,7 3,07 1,23 7,18 7,99 8,32 

Донецька 25,3 29,9 67,5 56,2 52,3 3,98 2,35 2,51 4,01 3,37 

Житомирська 27,5 28,4 66,6 62,3 59,8 0,05 0,18 0,58 1,20 0,96 

Закарпатська 30,4 30,3 68,2 64,6 60,7 0,11 0,13 0,57 0,89 0,91 

Запорізька 23,2 24,8 56,9 49,5 47,3 6,80 2,94 3,52 4,39 4,22 

Івано-Франківська 29,3 30,6 68,8 66,9 64,3 0,17 0,16 0,70 0,64 0,59 

Київська 23,7 27,7 56,5 49,7 47,0 3,34 2,61 3,82 3,93 3,41 

Кіровоградська 25,7 28,5 63,6 59,5 55,4 0,60 0,92 0,59 1,22 1,20 

Луганська 23,7 26,9 69,7 60,8 48,9 1,42 0,29 0,13 1,67 4,25 

Львівська 27,0 29,5 63,6 56,5 55,3 1,15 0,08 1,52 1,85 1,73 

Миколаївська 26,0 27,3 63,5 56,5 52,1 1,22 1,64 0,95 1,46 1,69 

Одеська 25,0 27,9 57,7 48,6 40,7 2,03 1,51 1,95 2,20 2,81 

Полтавська 21,5 26,6 57,7 54,1 50,1 4,58 1,49 4,38 3,01 2,95 

Рівненська 31,6 33,7 70,5 67,8 64,3 0,80 1,05 0,94 1,01 0,88 

Сумська 24,5 27,3 63,4 61,5 55,6 0,81 0,16 1,24 1,33 1,36 

Тернопільська 27,1 29,6 70,2 68,8 64,7 0,07 0,07 0,34 0,50 0,56 

Харківська 25,3 32,2 59,2 51,1 47,9 1,18 0,17 1,81 1,96 1,65 

Херсонська 25,4 27,4 64,5 59,6 56,4 0,03 0,08 0,14 0,30 0,35 

Хмельницька 26,7 28,5 65,4 62,4 59,5 0,53 0,62 0,53 0,78 0,66 

Черкаська 24,0 28,0 62,9 59,2 56,4 0,14 0,26 0,64 0,95 0,84 

Чернівецька 27,9 29,2 68,4 63,8 60,9 0,02 0,11 0,11 0,17 0,22 

Чернігівська 23,3 26,6 63,7 60,5 56,8 0,00 0,01 0,31 0,35 0,73 

м.Київ  16,9 34,8 33,8 28,1 27,8 0,23 12,74 0,48 1,23 1,86 
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Таблиця 4.10 

Інтегральний індекс рівня фінансової стійкості місцевих бюджетів України за трансфертами у 2013-2017 рр. 

Області 
Інтегральний індекс фінансової стійкості місцевих бюджетів регіонів за трансфертами 

2013 2014 2015 2016 2017 
Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг 

Вінницька 0,2736 16 0,3690 10 0,2416 14 0,3144 11 0,2260 12 
Волинська 0,0538 24 0,0419 23 0,0911 19 0,1426 17 0,1048 18 
Дніпропетровська 0,6736 2 0,7217 1 0,6810 2 0,7849 2 0,6389 2 
Донецька 0,6566 4 - - - - - - - - 
Житомирська 0,1729 19 0,2719 17 0,1998 15 0,2634 14 0,1835 15 
Закарпатська 0,0298 25 0,1264 21 0,0534 22 0,1128 18 0,1000 19 
Запорізька 0,6613 3 0,6564 3 0,4892 5 0,6189 4 0,4633 4 
Івано-Франківська 0,1189 21 0,1549 20 0,0942 18 0,0867 21 0,0523 22 
Київська 0,5474 6 0,5567 5 0,5150 3 0,6286 3 0,4570 5 
Кіровоградська 0,2787 15 0,3575 12 0,2651 12 0,3419 10 0,2489 11 
Луганська 0,4995 7 - - - - - - - - 
Львівська 0,2894 14 0,3234 14 0,2730 11 0,3868 9 0,2793 9 
Миколаївська 0,3294 11 0,4203 8 0,3011 8 0,4138 8 0,3229 8 
Одеська 0,4494 9 0,4838 6 0,4171 7 0,5667 5 0,5194 3 
Полтавська 0,6317 5 0,5896 4 0,5126 4 0,5113 7 0,3818 7 
Рівненська 0,0879 23 0,1030 22 0,0988 17 0,1070 19 0,0660 20 
Сумська 0,3456 10 0,4062 9 0,2837 10 0,2960 13 0,2642 10 
Тернопільська 0,1232 20 0,1638 19 0,0654 20 0,0414 22 0,0303 23 
Харківська 0,4960 8 0,4223 7 0,4428 6 0,5588 6 0,4244 6 
Херсонська 0,2155 17 0,2978 15 0,1922 16 0,2602 15 0,2041 14 
Хмельницька 0,2141 18 0,2817 16 0,1922 16 0,2445 16 0,1637 17 
Черкаська 0,3278 12 0,3608 11 0,2889 9 0,3419 10 0,2222 13 
Чернівецька 0,1122 22 0,1873 18 0,0536 21 0,0981 20 0,0590 21 
Чернігівська 0,2910 13 0,3370 13 0,2450 13 0,3057 12 0,1964 15 
м.Київ  0,8067 1 0,7074 2 0,7366 1 0,9228 1 0,7662 1 

Джерело: розрахунок автора 
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Рис. 4.35. Динаміка інтегрального індексу рівня фінансової стійкості 

місцевих бюджетів регіонів за трансфертами у 2013 та 2017 рр. 

Джерело: розрахунки автора 

 

Розрахунок коефіцієнта бюджетної залежності (рис. 4.36) свідчить про 

зниження диференціації рівня трансфертної залежності місцевих бюджетів. У 

2013 році різниця між питомою вагою трансфертів у доходах місцевих 

бюджетів Волинської області (найбільше значення) та м. Київа (найменше 

значення) складала 54,7 в.п., у 2017 році (Тернопільської області та м. Києва) 

– 43,1 в.п.  

Найбільшу питому вагу міжбюджетних транфертів в складі доходів 

місцевих бюджетів мають бюджети Тернопільської (71,3%), Івано-

Франківської (70,2%), Чернівецької (69,5%), Рівненської (68,9%), Волинської 

(65,3%) областей.  Менше 50% трансфертів в доходах місцевих бюджетів 

лише у м. Києві (28,2%), Одеській (45,2%), Дніпропетровській (46,4%), та 

Київській (47,2%) областях. 
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Рис. 4.36. Динаміка коефіцієнта бюджетної залежності   

у 2013 та 2017 рр., % 

Джерело: розрахунок автора 

 

В цьому контексті доцільно провести детальний аналіз умов та 

особливостей надання місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів. На 

рис. 4.37 наведено динаміку та порівняння коефіцієнтів дотаційної 

залежності місцевих бюджетів та частки субвенцій в складі видатків 

місцевих бюджетів у 2013 році та 2017 році.  

Зміна механізму надання міжбюджетних трансфертів на локальний 

рівень характеризувалася зміною їх структури та посиленням ролі субвенцій 

в складі доходів місцевих бюджетів. Якщо у 2013 році середній показник 

потимої ваги дотацій в складі доходів місцевих бюджетів складав 24,7%, то у 

2017 році він складав 7,1%, тобто втричі менше. Найвищим показником 

дотаційноої залежності у 2013 році характеризувалися Закарпатська (52,5%), 

Тернопільська (49,5%), Чернівецька (48,4%), Волинська (44,4%) та Івано-
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Франківська (43,5%) області. Найнижчим – м. Київ (3,1%), а також  

Дніпроопетровська (12,3%) і Донецька (12,9%) області. 

  

Рис. 4.37. Динаміка коефіцієнта дотаційної залежності місцевих 

бюджетів та частки субвенцій в складі видатків місцевих бюджетів, % 

Джерело: розрахунок автора 

 

Таким чином, рівень диференціації склав 49,4 в.п. У 2017 році 

високими показниками дотаційної залежності характеризувалися 

Чернівецька (11,8%), Закарпатська (11,7%), Тернопільська (10,9%) та Івано-

Франківська (10,0%). Місцеві бюджети решти регіонів мають рівень 

дотаційної залежності нижчий 10,0%, з них м. Київ характеризується 

відсутністю дотацій в складі доходів місцевих бюджетів; Дніпропетровська, 

Донецька, Харківська та Полтавська дотаційністю менше 5,0%. 

Щодо питомої ваги субвенцій в складі видатків місцевих бюджетів, за 

період з 2013 до 2017 року вона зросла удвічі, з 24,9% до 48,9%. У 2013 році 

найвищим показником характеризувалися Рівненська (31,6%) та 

Закарпатська (30,4%) області, найнижчим – м. Київ (16,9%), тобто рівень 
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диференціації складає 14,7 в.п. У 2017 році різниця між максимальним та 

мінімальним значенням сягала 33,1 в.п. 

Для порівняння сум трансфертів, які передаються з державного до 

місцевого бюджету, та сум трансфертів, які направляються з місцевого до 

державного бюджету, в процесі дослідження фінансової стійкості місцевих 

бюджетів за трансфертами розраховано коефіцієнт співвідношення 

трансферту, що передається з регіонального у державний бюджет, до 

трансферту, що передається з державного до регіонального бюджету (рис. 

4.38).  

 

Рис. 4.38. Співвідношення трансферту, що передається з регіонального 

у державний бюджет, до трансферту, що передається з державного до 

регіонального бюджету, % 

Джерело: розрахунок автора 

 

Як видно, по більшості регіонів трансферти, які направляються до 

державного бюджету з місцевого бюджету, складаю менше 2,0% дотацій та 

субвенцій, які направляються до місцевих бюджетів. Разом з тим, за період 

2013-2017 рр. Цей показник по Україні зріс з 1,3% у 2013 році до 1,9% у 2017 

році.  

Відтак можна констатувати суттєві зміни складу та структури 

міжбюджетних трансфертів, направлених до місцевих бюджетів, які 
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пов’язані зі зміною системи міжбюджетного вирівнювання та 

запровадженням горизонтального вирівнювання податкоспроможності, а 

також перерозподілом повноважень між різними рівнями управління та 

умовами їх фінансового забезпечення.   

За проведеними розрахунками здійснюється групування регіонів 

України, яке передбачає поділ на три групи за кожною категорією (табл. 

4.11).  за рівнем бюджетної децентралізації за доходами у 2013 році високим 

рівнем децентралізації характеризувалися Дніпропетровська та Донецька 

області. Значення інтегрального індексу рівня бюджетної децентралізації за 

доходами цих регіонів перевищувало 0,5951. Середнім рівне бюджетної 

децентралізації відзначалися м. Київ, Запорізька, Луганська, Львівська, 

Одеська та Харківська області (інтегральний показник по цих регіонах в 

межах 0,4545-0,5951). 64% регіонів України – це регіони з низьким рівнем 

бюджетної децентралізації за доходами. У 2017 році ситуація покращилася. 

Високим рівнем характеризувалися Дніпропетровська, Одеська області та 

м.Київ (інтегральний індекс вище 0,4795). Середнім – Запорізька, Львівська, 

Харківська, а Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, 

Сумська, Черкаська та Чернігівська покращили свої показники до значення 

вищого 0,3707. Зменшилася кількість областей з низьким рівнем бюджетної 

децентралізації за доходами. Їх частка становить 39%. 

За показником бюджетної децентралізації за видатками стабільно 

високим рівнем характеризується лише м. Київ (інтегральний індекс вищий 

0,6470 у 2013 році та 0,6811 у 2017 році).  Значенню індексу в межах 0,4606-

0,6470 відповідали сім областей у 2013 році і 2017 році, серед них: 

Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська, а 

також у 2017 році – Вінницька. У 2013 році до даного переліку віднесено 

також Донецьку область, проте в умовах воєнного конфлікту на Донбасі, 

розрахунок інтегральних індексів по Донецькій та Луанській областях не 

проводилося у 2014-2017 рр. Через можливі інформаційні перекоси.  
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Таблиця 4.11 

Групування регіонів України за інтегральними індексами у 2013 та 2017 рр. 

Рівень 
бюджетної 

децентралізації 
регіону 

Рівень бюджетної децентралізації за доходами Рівень бюджетної децентралізації за видатками Рівень фінансової стійкості за трансфертами 

Рівень Регіони Рівень Регіони Рівень Регіони 

2013 

високий 
0,5951-
0,7351 

Дніпропетровська, Донецька 
0,6470-
0,8333 

м. Київ 
0,5477-
0,8067 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Полтавська, м. Київ 

середній 
0,4545-
0,5951 

Запорізька, Київська, Луганська, 
Львівська, Одеська, Харківська, м. 

Київ 

0,4606-
0,6470 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Київська, Одеська, Полтавська, Харківська 

0,2887-
0,5477 

Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 
Одеська, Сумська, Харківська, Черкаська, 

Чернігівська 

низький 
0,3139-
0,4545 

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Миколаївська, 

Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька, Чернігівська  

0,2742-
0,4606 

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Луганська, Львівська, 
Миколаївська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

0,0298-
0,2887 

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, 
Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 

Чернівецька 

2017 

високий 
0,4795-
0,5884 

Дніпропетровська, Київська, 
Одеська, м. Київ 

0,6811-
0,9391 

м. Київ 
0,5209-
0,7662 

Дніпропетровська, м. Київ 

середній 
0,3707-
0,4795 

Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, 

Кіровоградська, Львівська, Сумська, 
Харківська, Черкаська, Чернігівська 

0,4232-
0,6811 

Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, 
Київська, Одеська, Полтавська, Харківська 

0,2756-
0,5209 

Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, 
Одеська, Полтавська, Харківська 

низький 
0,2619-
0,3707 

Вінницька, Івано-Франківська, 
Миколаївська, Полтавська, 
Рівненська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, 

Чернівецька 

0,1652-
0,4232 

Волинська, Житомирська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Львівська, Миколаївська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 

Чернігівська 

0,0303-
0,2756 

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івно-Франківська, 

Кіровоградська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

Джерело: розрахунок автора 
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Натомість в складі областей з низьким рівнем бюджетної 

децентралізації за видатками стабільно залишається більшість регіонів 

України. 

Категорія, яка передбачає визначення рівня фінансової стійкості 

регіонів за трансфертами, характеризується значним погіршенням при 

порівнянні 2013 та 2017 рр. Так, високим рівнем фінансової стійкості у 2013 

році характеризувалися п’ять регіонів: Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Полтавська області та м. Київ. До регіонів з середнім рівнем 

відносилися Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, 

Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська області. На низькому рівні 

фінансової стійкості перебували 10 областей. Натомість у 2017 році на 

високому рівні лише Дніпропетровська область та м. Київ, що свідчить про 

підвищення рівня залежності місцевих бюджетів від фінансового 

забезпечення з центру. Більше половини областей України віднесено до 

регіонів з низьким рівнем фінансової стійкості, зокрема показник знизився по 

Кіровоградській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. 

Графічне представлення результатів розрахунку інтегральних індексів 

по кожній з областей у 2017 році подано у додатку Є. 

Таким чином, аналіз та розрахунок інтегральних індексів рівня 

бюджетної децентралізації за доходами, за видатками, а також індекса 

фінансової стійкості місцевих бюджетів за трансфертами дозволив дійти 

певних висновків. 

По-перше, зниження інтегральних індексів свідчить першочергово про 

зростання рівня залежності місцевих бюджетів регіонів від фінансових 

ресурсів, які надаються з державного бюджету.  

По-друге, встановлено, що забезпечення відповідного рівня 

спроможності адміністративно-територіальних одиниць, задеклароване як 

основна ціль реформування місцевого самоврядування, не досягнуте. 

Причиною цього, в перше чергу, є незавершеність процесу формування 

об’єднаних територіальних громад, районів. Окрім того, передача на рівень 
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органів місцевого самоврядування ресурсів та повноважень здійснювалася з 

метою отримання ефекту від їх використання. Натомість було виявлено 

проблеми неефективного і невмілого розпорядження ресурсами та 

можливостями на рівні органів самоврядування та відсутності 

висококваліфікованих кадрів для здійснення управління на рівні громади.  

Дослідження бюджетної децентралізації за доходами та видатками 

дозволило встановити, що високою самостійністю формування місцевих 

бюджетів та ефективністю їх використання характеризуються передовсім 

розвинені регіони України. Групу регіонів з низьким рівнем децентралізації 

за доходами і видатками представляють Чернівецька, Херсонська, 

Тернопільська та Хмельницька області, які і вирізняються тенденціями 

зниження рівня самостійності бюджетів.  

За усіма критеріями діагностики лідирує м. Київ, що є результатом 

концентрації економічного ресурсу на території в межах столиці та 

сприятливих законодавчих особливостей формування бюджетного ресурсу.  

Цінка фінансової стійкості місцевих бюджетів регіонів за трансфертами 

засвідчила надмірний рівень їх трансфертної залежності. Зміна підходів до 

міжбюджетного вирівнювання в умовах процесу реформуваня стала 

основною причиною росту диференціації регіонів за показником бюджетної 

забезпеченості. 

 

 

4.4. Розроблення дискурсивного підходу до використання 

фінансово-економічного потенціалу територій 

 

Оцінка формування видаткової політики територіальних громад в 

умовах до та після початку реформування місцевого самоврядування в 

Україні дозволила виокремити позитивні тенденції їх розвитку.  Формування 

спроможних об’єднаних територіальних громад, зміна та розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування, передача до місцевих 
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бюджетів додаткових фінансових ресурсів забезпечили розширення 

можливостей розвитку територіальних громад та напрямів використання  їх 

фінансового та економічного потенціалів.  

Попри це, аналіз дохідної та видаткової політики на рівні місцевих 

бюджетів засвідчив наявність проблеми ефективності використання 

фінансового потенціалу адміністративно-територіальних формувань на 

локальному рівні, що проявляється у зростанні асиметричності рівня 

соціально-економічного розвитку територіальних громад. Так, відбулося 

стрімке зростання  диференціації податкової спроможності адміністративно-

територіальних утворень (що є одним з основних критеріїв при формуванні 

об’єднаних територіальних громад), які мають прямі бюджетні відносини з 

державним бюджетом (для прикладу, у Львівській області у 2016 році рівень 

диференціації становив 13 разів). Окремою проблемою є зростання процесів 

концентрації суб’єктів економічної діяльності в адміністративно-

територіальних утвореннях, які є «точками росту», що тягне за собою 

поступове розширення «депресивних ареалів». В результаті запуску процесів 

децентралізації у виграші опинилися невеликі міста, темпи економічного 

розвитку яких перевищили рівень розвитку великих обласних центрів. Окрім 

того, відбулося зростання рівня асиметрії соціального та економічного 

розвитку адміністративно-територіальних утворень, наближених до обласних 

центрів, та віддалених від них, а також між об’єднаними територіальними 

громадами та громадами, які не увійшли до складу ОТГ. 

Ризики, які сформувалися та були виявлені в процесі децентралізації 

(зокрема, поряд зі зростанням рівня диференціації соціального та 

економічного розвитку, фінансової спроможності громад, недостатність 

досвіду в забезпеченні ефективного управління та формуванні інвестиційної 

та економічної привабливості територій), вимагають перегляду діяльності 

органів місцевого самоврядування в напрямку використання внутрішнього 

потенціалу територіальної громади. 
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Дослідження основних аспектів розвитку територіальних громад 

дозволило виділити такі недоліки у функціонуванні системи місцевого 

самоврядування, які прямо впливають на рівень ефективності використання 

внутрішнього потенціалу території та темпи розвитку громад: 

- відсутність планування  соціально-економічного розвитку 

територіальних громад на довгострокову перспективу; 

- відсутність єдиних критеріїв і показників, на основі яких можна 

провести оцінку ефективності діяльності органів місцевого самоврядування в 

питанні розвитку територіальних громад; 

- недостатність рівня взаємодії органів місцевого самоврядування та 

органів виконавчої влади; 

- недостатній рівень компетентності посадових осіб; 

- відсутність стимулів та зацікавленості органів місцевого 

самоврядування в питанні розвитку територіальної громади; 

- відсутність ефективного та дієвого моніторингу та контролю виконання 

повноважень органами місцевого самоврядування. 

Аналізуючи фінансово-економічний потенціал територіальних громад, 

доцільно звернути увагу на питання структуризації його основних складових 

(рис. 4.39). З рис. 4.39 видно, що фінансовий потенціал територіальної 

громади поєднує бюджетний потенціал, фінансовий потенціал суб’єктів 

господарювання,фінансовий потенціал домашніх господарств та потенціал 

фінансово-кредитних установ. Окрім того, його формують інвестиційний 

потенціал та залучені фінансові ресурси у вигляді грантів та допомоги.  

Розгляд потенціалу з іншого ракурсу дозволяє виділити як елементи 

його дослідження ресурсну базу та управлінські якості органів місцевого 

самоврядування. При дослідженні ресурсної бази виділяється наявні 

фінансові ресурси та резерви фінансових ресурсів, управлінської якості 

місцевого самоврядування – можливості оптимального використання 

ресурсної бази та її розширення. 
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Рис. 4.39. Структура фінансового потенціалу територіальних громад 

Джерело: розробка автора 
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Зважаючи на зазначені проблеми, можна дійти висновку, що розвиток 

територіальної громади та забезпечення ефективного використання 

фінансово-економічного потенціалу території залежить від ефективної 

оцінки наявного потенціалу громади та його використання, та, на основі цієї 

оцінки, - визначення стратегії розвитку громади та її поетапної реалізації. 

Концептуальна модель використання фінансово-економічного потенціалу в 

процесі розвитку територіальної громади подана на рис. 4.40. 

Ефективний розвиток територіальної громади залежить передовсім від 

двох взаємопов’язаних факторів: наявного фінансового та економічного  

потенціалу та успішності діяльності органі місцевого самоврядування в 

питанні ефективності використання наявного потенціалу. Таким чином, 

розвиток територіальної громади має включати оцінку діяльності органів 

самоврядування та визначення напрямків діяльності і використання 

потенціалу на довгострокову перспективу. 

Першочерговим в напрямку забезпечення ефективного розвитку 

територіальної громади є необхідність проведення оцінки ефективності 

використання її внутрішнього потенціалу, що зумовлене  існуванням 

об’єктивних відмінностей умов функціонування місцевих бюджетів та 

розвитку територіальних громад. Відтак, забезпечення ефективного 

управління внутрішнім потенціалом територіальної громади вимагає 

уніфікації підходів до ухвалення рішень щодо управління територіальних 

громад на основі попередньої оцінки стану їх розвитку та ефективності 

використання фінансового та економічного потенціалів. 

Враховуючи вищезазначене, загальну оцінку використання та 

управління внутрішнім потенціалом територіальної громади пропонується 

проводити на основі поєднання суб’єктивних та об’єктивних компонентів 

дослідження (рис. 4.41), що дозволить забезпечити максимально точний 

результат в питанні оцінки використання фінансового та економічного 

потенціалу територіальної громади.  
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Рис.4.40. Концептуальна модель використання фінансово-економічного потенціалу в процесі розвитку 
територіальної громади  

Джерело: розробка автора 
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Рис. 4.41. Компоненти дослідження ефективності використання 

фінансового та економічного потенціалу територіальної громади 

Джерело: розробка автора 
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Проведення кількісної та якісної оцінки ресурсної бази, що визначає 

рівень матеріально-фінансового забезпечення територіальної громади, та 

можливостей системи управління місцевого самоврядування дозволить 

визначити проблеми розвитку громади, причини їх виникнення та напрямки і 

час їх усунення, а також існуючі незадіяні резерви для розвитку громади.  

Формування стратегії розвитку територіальної громади має відбуватися 

на основі визначення загальної оцінки результатів управлінського впливу на 

рівень використання та управління внутрішнього потенціалу територіальної 

громади та врахування існуючих та діючих загальнодержавних та 

регіональних стратегічних програм соціально-економічного та просторового 

розвитку. При цьому, врахування програм регіонального розвитку слід 

проводити з урахуванням існуючих проблем, серед яких: 

- часта зміна нормативно-правового забезпечення з питання формування 

стратегій розвитку регіонів, наслідком чого є порушення планомірності та 

системності регіонального планування; 

- проблема багатоваріантності та відмінності формування стратегій 

регіонального розвитку, різний рівень узгодженості стратегії з 

загальнодержавними планами; 

- проблема статичності регіональних стратегій та неспроможності 

відповідної та вчасної реакції на зміни соціально-економічної ситуації в 

регіоні; 

- проблема неврахування інтересів усіх сторін соціально-економічного 

розвитку регіону (громадськості, підприємницького сектору, органів 

місцевого самоврядування та органів влади, територіальних громад); 

- проблема розрізненості регіональних стратегій та відсутності 

спрямованості на міжрегіональне співробітництво. 

Зазначені проблеми формування та функціонування стратегій 

регіонального розвитку впливають на здатність забезпечення соціально-

економічного розвитку регіону та адміністративно-територіальних одиниць 

як   його   складових.  Стратегія   регіонального   розвитку   має   забезпечити  
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окреслення перспектив розвитку регіону та визначити передумови для 

досягнення поставлених цілей, а також забезпечити спрямування 

стратегічних планів розвитку територіальних громад. 

Стратегічний план розвитку територіальної громади, базуючись на 

стратегії регіонального розвитку, має бути сформованим як інструмент 

забезпечення стабільного розвитку відповідної території з урахуванням її 

особливостей та включати такі напрямки: 

- формування стратегічних та оперативних цілей розвитку громади; 

- забезпечити підтримку громадської ініціативи та максимізувати участь 

громади в розвитку адміністративно-територіального утворення; 

- сприяти ефективному досягненню поставлених цілей через 

концентрування та рух наявних ресурсів в необхідному напрямку; 

- забезпечити досягнення максимальних результатів при використанні 

мінімальних обсягів ресурсів; 

- забезпечити координацію всіх елементів управлінської ланки; 

- визначити порядок дій та пріоритетність напрямків діяльності. 

При цьому, основними ознаками успішної та ефективної стратегії 

розвитку територіальної громади є такі: 

- ефективне та вчасне використання аналітичного інструментарію; 

- підхід до забезпечення розвитку громади на основі широкої участі та 

партнерства; 

- досягнення високого рівня громадського консенсусу та діловий підхід; 

- участь у забезпеченні розвитку громади широкого кола зацікавлених 

сторін; 

- забезпечення координованості та єдності процесу [20]. 

Таким чином, розвиток територіальної громади на основі стратегічного 

плану дозволяє забезпечити ефективне використання фінансового та 

економічного потенціалу, сприяти виявленню додаткових та незадіяних 

джерел та резервів використання ресурсів громади, а також сприятиме 

поступовому розвитку громади в довгостроковому періоді. 
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Аналізуючи функціонування територіальних громад в Україні сьогодні, 

слід зауважити причини низького рівня їх соціально-економічного розвитку  

та неефективності використання фінансового та економічного потенціалу. 

Серед основних визначено такі:  

- низький рівень фінансової спроможності місцевих бюджетів; 

- нерозвиненість та застарілість інфраструктурної бази; 

- відсутність дієвих та ефективних антидепресивних програм щодо 

забезпечення розвитку сільських територіальних громад; 

- недостатньо повне використання переваг транспортного 

обслуговування, незасіяність автошляхів та їх незадовільний стан; 

- нерозвиненість інституційної інфраструктури для розвитку 

інноваційно-інвестиційної діяльності, нерозвиненість підприємницької 

діяльності та відсутність передумов для її розвитку; 

- неефективність та неузгодженість політики охорони навколишнього  

природного середовища; 

- неузгодженість темпів розвитку комунального господарства та 

житлового будівництва; 

- необізнаність та незацікавленість органів місцевого самоврядування в 

забезпеченні розвитку територіальної громади; 

- неефективне використання інфраструктури соціальної сфери; 

- низька якість трудових ресурсів тощо.  

Відповідно до зазначених проблем розвитку територіальних громадта 

внаслідок формування та початку функціонування об’єднаних 

територіальних громад виникає необхідність забезпечення розвитку на 

місцевому рівні на довгострокову перспективу. В умовах формування 

об’єднаних територіальних громад необхідність визначення стратегічних 

напрямків розвитку, аналізу ризиків та можливостей використання 

фінансово-економічного потенціалу викликана: 

- по-перше, зміною внутрішніх та зовнішніх умов функціонування 

громади як такої; 
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- по-друге, зміною системних підходів до питання управління 

регіональним та місцевим розвитком; 

- по-третє, потребою визначення основних пріоритетів розвитку громади 

(рис. 4.42). 

 

 

 

Рис. 4.42. Основні чинники впливу на розвиток об’єднаних 

територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування 

Джерело: розробка автора 

 

До чинників, які вплинули на зміну внутрішніх умов функціонування 

територіальних громад, віднесено: 

- зміна умов розвитку громади в результаті об’єднання в одну декількох, 

що формує ризики внутрігромадської конкуренції; 

- формування органів місцевого самоврядування з розширеними 

повноваженнями та правами; 

- передача на базовий рівень додаткових фінансових ресурсів та 

функціонування органів місцевого самоврядування як «наповнювача» 

місцевих бюджетів. 

ОБ’ЄДНАНА 
ТЕРИТОРІАЛЬН
А ГРОМАДА 
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внутрішніх умов 
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функціонування 

Зміна підходів до питання 
управління місцевим та 
регіональним розвитком 
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До чинників, які вплинули на зміну зовнішніх умов функціонування 

територіальних громад, віднесено: 

- процес адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого 

самоврядування, наслідком чого є формування об’єднаних територіальних 

громад та зміна їх повноважень; 

- зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема, зміна 

умов надання міжбюджетних трансфертів; 

- зміна умов взаємодії об’єднаних територіальних громад з державними 

та регіональними органами влади. 

Зміну підходів до питання управління місцевим та регіональним 

розвитком викликана тим, що, якщо до початку процесу децентралізації в 

Україні основним завданням територіальних громад було забезпечення 

розподілу коштів, які надійшли до місцевого бюджету у вигляді дотацій та 

субвенцій, то з його запуском об’єднана територіальна громада має 

самостійно з максимальною ефективністю забезпечити свій розвиток та 

досягти фінансової спроможності через використання власного фінансового 

та економічного потенціалу. 

Формування територіальних громад та управління їх розвитком для 

досягнення максимального ефекту від використання власного фінансово-

економічного потенціалу  необхідно здійснювати на основі відповідних 

принципів, основні з яких наведені у табл. 4.12. 

 

Таблиця 4.12 

Принципи формування, управління та забезпечення розвитку 

територіальної громади 

Принцип Трактування 

1 2 
Життєздатність принцип, дотримання якого є першочерговим 

при формуванні об’єднаної територіальної 
громади та суть якого полягає у визначенні 
наявних ресурсів для розвитку громади перед її 
утворенням 
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продовження табл. 4.12
Партнерство та соціальна 
відповідальність 

принцип, який передбачає взаємодію громади, 
бізнесу та органів місцевого самоврядування 
для забезпечення розвитку адміністративно-
територіальної одиниці та вирішення 
соціальних проблем 
 

Інтеграція та рівності 
членів громади 

принцип, який передбачає розвиток громади на 
основі інтеграції в єдину громаду членів громад 
адміністративно-територіальних одиниць, які 
функціонували до об’єднання 
 

Субсидіарність принцип, який базується на ідеї управління 
суспільством «знизу вгору», тобто вирішення 
питань соціально-економічного розвитку має 
бути максимально наближеним до громадян 
 

Інституційна пам’ять принцип, який полягає у необхідності в процесі 
забезпечення органами місцевого 
самоврядування управління відповідною 
територією використання вже існуючи та 
актуальних знань, їх поповнення та формування 
нових знань в процесі управління 
 

Раціональне користування 
навколишнім середовищем

принцип, який є особливо важливим на 
локальному рівні та полягає в необхідності з 
боку громади забезпечити збереження 
природних ресурсів та навколишнього 
середовища для майбутніх поколінь 
 

Практика належного 
управління 

принцип, який полягає у постійному 
удосконаленні процесу управління із 
залученням творчої енергії членів громади 
 

Стала економіка принцип, який полягає у створенні сильної, 
динамічної та сталої економіки на місцевому 
рівні 
 

Джерело: розробка автора 

 

Слід зауважити, що вагомою проблемою формування «сценарію» 

розвитку об’єднаної територіальної громади та забезпечення ефективного 

використання фінансово-економічного потенціалу є практично повна 
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відсутність даних для визначення та відстеження динаміки соціальних та 

економічних процесів. Відтак, повноцінне формування стратегії розвитку 

об’єднаної громади практично неможливе, проте через 3-5 років на основі 

попередніх даних розвитку територіальної громади його можна буде 

здійснювати більш ефективно. 

Аналізуючи стратегії розвитку об’єднаних територіальних громад [267, 

268, 269, 270, 271] можна виділити основні напрями розвитку громад, які 

органами місцевого самоврядування визначено як першочергові для 

реалізації. 

Так, однією з основних цілей функціонування органів місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад є забезпечення розвитку 

місцевої економіки та підвищення рівня економічної спроможності і 

конкурентоспроможності громади. В контексті цієї стратегічної цілі розвитку 

громад визначено такі основні напрями функціонування: 

- покращення інвестиційної привабливості територіальної громади, 

залучення інвесторів та просування іміджу території: 

o інституційне забезпечення процесів щодо залучення інвестицій на 

територію громади; 

o формування та поширення комплексу інвестиційних пропозицій 

територіальної громади та визначення територій громади, які є 

пріоритетними для інвестиційного розвитку громади; 

o підтримка розвитку інновацій; 

o забезпечення широкої участі місцевої влади з представниками 

бізнесу; 

o забезпечення інформаційно-консультативної підтримки розвитку 

підприємництва; 

o створення бази даних вільного комунального майна та вільних 

земельних ділянок; 

o зміна цільового призначення земельних ділянок під комерційні 

об’єкти; 
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o розробка регуляторних актів; 

o просування іміджу територіальної громади як привабливої для 

інвестування;  

- розвиток малого та середнього підприємництва: 

o участь у різного роду ярмарках та інших заходах для рекламування 

продукції місцевих товаровиробників та просування іміджу громади як 

спільно діючих; 

o відновлення сільських ринків; 

o підтримка та сприяння організації програм з обміну досвідом між 

підприємствами; 

o популяризація та поширення ідеї розвитку підприємництва серед 

населення громади; 

o розвиток інфраструктурної підтримки підприємництва; 

o розвиток та підтримки комунальних підприємств; 

- розвиток туризму; 

o формування туристичних маршрутів та популяризація туристичних 

особливостей та можливостей громади; 

o створення інформаційного туристичного центру в громадах з 

високим туристичним потенціалом; 

o створення нових туристичних продуктів; 

o забезпечення благоустрою території громади вздовж туристичних 

маршрутів; 

o поширення серед населення громади ідеї агротуризму та 

можливості використання традицій етнографії і фольклору для розвитку 

туризму; 

- розвиток сільського господарства, мисливства та рибальства, 

зокрема розвиток дрібного селянського господарства: 

o стимулювання місцевих виробників сільськогосподарської 

продукції до використання нових сільськогосподарських культур; 
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o стимулювання розвитку кооперації та взаємодії індивідуальних та 

дрібних сільських господарств; 

o стимулювання розвитку сімейних малих сільськогосподарських 

підприємств, зокрема в сфері садівництва, ягідництва та розвитку 

бджільництва. 

В рамках зазначеного напрямку доцільно звернути увагу на питання 

формування бази даних щодо наявності тих об’єктів, які можуть зацікавити 

потенційних інвесторів. Більшість сформованих об’єдананих територіальних 

громад мають свої веб-сайти в мережі Інтернет, тому говорити про 

формування реєстру об’єктів нерухомого комунальної власності та 

земельних ділянок особливо актуально. Такі реєстри мають бути сформовано 

та упорядковано в розрізі самих типів об’єктів (земельні ділянки, будівлі та 

споруди, наявні приміщення, наявні об’єкти інфраструктури та об’єкти 

незавершеного будівництва). Відповідно, такий крок сприятиме відкритості 

територіальної громади перед інвесторами.    

Важливим напрямком забезпечення розвитку територіальної громади є 

забезпечення підвищення стандартів життя населення та розвиток сільських 

територій. Для реалізації цієї стратегічної цілі виділено такі напрямки 

діяльності: 

- покращення та оновлення інфраструктури, наявної на території 

громади: 

o оновлення інженерної інфраструктури та розгляд можливостей 

щодо її розширення; 

o покращення транспортного сполучення громади з іншими 

адміністративно-територіальними одиницями та між населеними 

пунктами, яки входять до складу громади; 

o забезпечення будівництва, ремонту та реконструкції доріг 

місцевого значення; 

o розвиток інфраструктури водозабезпечення і водовідведення у 

сільських громадах;  
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o покращення вуличного освітлення; 

o покращення якості надання послуг освіти та охорони здоров’я; 

o оновлення і розширення сфери функціонування культурних 

осередків в громаді; 

o модернізація спортивної інфраструктури; 

o використання можливостей співробітництва між територіальними 

громадами для покращення надання суспільних послуг населенню; 

- формування привабливості територіальної громади та підвищення 

рівня надання суспільних послуг населенню: 

o забезпечення благоустрою населених пунктів громади за 

безпосередньої участі членів громади; 

o зростання рівня самоорганізації населення; 

o формування інформаційного взаємозв’язку органів місцевого 

самоврядування та членів громади; 

o забезпечення відповідного рівня надання адміністративних послуг; 

o формування ефективної системи надання соціальних послуг 

окремим верствам населення (особам похилого віку, особам з інвалідністю, 

сім’ям, які опинилися у складних обставинах). 

Дослідивши економічний та соціальних напрямки місцевого розвитку, 

слід звернути увагу на екологічний. Відтак, важливою стратегічною ціллю 

розвитку територіальної громади є забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища та розвиток енергетичного господарства, шляхами 

реалізації цілі є: 

- формування безпечних умов проживання населення: 

o робота в напрямку зменшення забрудненості водних ресурсів та 

розчищення водойм і русел річок; 

o створення системи водоочисних споруд і каналізації; 

o швидке очищення території громади від стихійних сміттєзвалищ; 

o формування системи поводження населення та управління з 

твердими побутовими відходами на основі відповідних стандартів; 
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o підтримка населення в питанні поглиблення і відновлення 

громадських криниць; 

o підвищення рівня екологічної свідомості населення; 

- розвиток енергетичного господарства на основі наявних ресурсів: 

o сприяння реалізації заходів з енергозбереження; 

o розвиток альтернативних напрямків енергозбереження (можливості 

використання відходів сільськогосподарського виробництва для 

відновлювальної енергетики; сприяння вирощування селянами  

«енергетичних» рослин); 

o підвищення рівня ефективності енергетичних ресурсів; 

o інформування населення щодо переваг розвитку енергетичного 

господарства. 

Таким чином, визначення основних напрямів підвищення використання 

фінансово-економічного потенціалу на рівні територіальних громад дозволить 

забезпечити стабільний розвиток громади. Аналіз визначених стратегій 

розвитку об’єднаних територіальних громад показав, що в усіх громадах 

існують практично одні й ті ж нагальні для їх вирішення проблеми. Проте, не 

в усіх досліджених стратегіях визначено три напрями розвитку громади – 

економічний, соціальний та екологічний, наслідком чого може бути 

неврахування потреб охорони навколишнього природного середовища як 

однієї з основних.  

 

Висновки до розділу 4 

 

В контексті дослідження особливостей формування фінансово-

бюджетної політики соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіальних одиниць можна зробити такі висновки: 

1. У зв’язку з виділенням проблеми розвитку місцевих бюджетів як 

інструмента держави із забезпечення надання суспільних послуг та без 

акцентування на питанні економічного розвитку адміністративно-
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територіальних одиниць проведено оцінку особливостей формування 

видаткової політики місцевих бюджетів в соціальній сфері. Визначено, що 

тягар забезпечення соціальних видатків лежить саме на місцевих бюджетах, 

середня питома вага соціальних видатків в складі видатків місцевих бюджетів 

коливається в межах 88,2%. Проте, внаслідок децентралізаційних змін 

відбувається поступове зниження ваги соцвидатків в складі місцевих 

бюджетів, що свідчить про орієнтування на економічний розвиток територій. 

2. Виділено основні зміни в питанні здійснення соціальних видатків, які 

відбулися в результаті реформування місцевого самоврядування. Виявлено 

залежність обсягів видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення 

від рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць: найвищими обсягами видатків характеризуються регіони з низьким 

рівнем соціально-економічного розвитку, і навпаки. Зауважено, що це 

виступає причиною надмірного навантаження на місцеві бюджети саме тих 

адміністративно-територіальних формувань, які характеризуються низькою 

фінансовою та економічною спроможністю. 

3. Обгрунтовано причини зростання видатків місцевих бюджетів на 

освіту та низьку ефективність наданих послуг, серед яких направленість на 

фінансування закладів, а не самої освіти, і функціонування великої мережі 

освітніх закладів, зокрема, малокомплектних та високозатратних сільських 

шкіл. Шляхом вирішення проблем в освітній галузі визначено поетапну 

оптимізацію навчальних закладів та ефективне проведення відповідної 

сеторальної реформи. 

4. Охарактеризовано механізм розподілу фінансових ресурсів в сфері 

охорони здоров’я. Обгрунтовано його неефективність в результаті залежності 

розмірів бюджетів стаціонарних закладів від кількості ліжко-місць, тобто 

фінансування не надання послуг, а наявної бази (результатом чого стало 

витрачання на поточні видатки 90% видатків Зведеного бюджету на охорону 

здоров’я при найзатратніших напрямках на оплату праці медичних 

працівників – близько 50%, та товари та послуги медичного характеру – 37%). 
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Запропоновано напрями реформування системи: 1) переорієнтацію з лікування 

на профілактику та попередження захворювань, що передбачає і зміну 

видаткової політики; 2) перехід від системи фінансування існуючих ресурсів 

до забезпечення результатів діяльності в сфері спеціальної медичної допомоги 

і подушної оплати в сфері первинної меддопомоги; 3) визначення чіткого 

переліку гарантованих медичних послуг з участю в їх оплаті та одночасним 

захистом малозабезпечених верств населення та хронічно хворих. 

5. Виявлено зростання видатків місцевих бюджетів в напрямі 

забезпечення економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць 

вдвічі, щосвідчить про позитивний ефект від проведення реформи місцевого 

самоврядування та переформатування фінансово-бюджетної політики на 

місцевому рівні. Основними напрямами спрямування видатків розвитку 

визначено капітальні видатки та захист навколишнього природного 

середовища і запобігання наслідкам природних явищ. Зауважено низькі 

показники видатків розвитку, спрямовані на інвестиції у соціально-

економічний розвиток громади (1%). Виявлено нерівномірність сформованих 

бюджетів розвитку в розрізі місцевих бюджетів різних рівнів. значні темпи 

приросту капітальних видатків місцевих бюджетів . 

6. Досліджено основні тенденції та джерела державної підтримки 

соціально-економічного розвитку громад на розбудову інфраструктури, до 

яких віднесено субвенцію на інфраструктуру об’єднанихтериторіальних 

громад, кошти ДФРР та субвенцію на соціально-економічний розвиток. В 

результаті проведеного аналізу виявлено відсутність прямої залежності  між 

обсягами наданих субвенцій на соціально-економічний розвиток, сумою на 

одну особу та часткою адміністративно-територіальних одиниць, яким 

направлено ці кошти, що свідчить про непрозорий механізм розподілу коштів 

державного бюджету. Зауважено необхідність розподілу субвенції на 

соціально-економічний розвиток на основі комплексного стратегічного 

планування розвитку держави, регіонів та громад. Проаналізовано особливості 

надання субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
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громад. Виявлено низку проблемних аспектів, які потребують доопрацювання. 

Серед них: неузгодженість та недостатня точність правових і організаційних 

аспектів планування та використання субвенції в питанні визначення потреби 

в відповідній сумі субвенції і напрямі її використання в об’єднаній громаді; 

подача комітетами об’єднаних територіальних громад недостовірних даних в 

проектних заявках; недостатнє кадрове забезпечення апаратів рад об’єднаних 

територіальних громад та недостатній рівень фінансової дисципліни  

розпорядників коштів. 

7. Визначено основні напрями спрямування фінансового ресурсу 

ДФРР: оновлення та розвиток об’єктів освіти (29%), водовідведення та 

водопостачання (20%), проекти дорожньо-транспортної інфраструктури (19%) 

та охорони здоров’я і соцзахисту (19%). З аналізу особливостей фінансування 

проектів з ДФРР зроблено висновки. Зауважено, що проекти, які фінансуються 

за рахунок ДФРР, спрямовані на розвиток інфраструктури адміністративно-

територіальних одиниць, проте не на сприяння економічному розвитку 

території. Виділено низьку якість поданих проектів через невисокий рівень 

інституційної спроможності до їх підготовки з боку органів місцевого 

самоврядування та недосконалий механізм формування комісій та відбору 

проектів, наслідком чого є можливість конфлікту інтересів та непрозорість 

відбору самих проектів, а також проблема подрібненості проектів.  

 Оцінка формування видаткової політики територіальних громад в 

умовах до та після початку реформування місцевого самоврядування в 

Україні дозволила виокремити позитивні тенденції їх розвитку.  Формування 

спроможних об’єднаних територіальних громад, зміна та розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування, передача до місцевих 

бюджетів додаткових фінансових ресурсів забезпечили розширення 

можливостей розвитку територіальних громад та напрямків використання  їх 

фінансового та економічного потенціалів. Аналізуючи фінансовий та 

економічний потенціал територіальних громад на місцевому рівні, виділено 

недоліки у функціонуванні системи місцевого самоврядування: відсутність 
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планування  соціально-економічного розвитку територіальних громад на 

довгострокову перспективу; відсутність єдиних критеріїв і показників, на 

основі яких можна провести оцінку ефективності діяльності органів 

місцевого самоврядування в питанні розвитку територіальних громад; 

недостатність рівня взаємодії органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади; недостатній рівень компетентності посадових осіб; 

відсутність стимулів та зацікавленості органів місцевого самоврядування в 

питанні розвитку територіальної громади; відсутність ефективного та дієвого 

моніторингу та контролю виконання повноважень органами місцевого 

самоврядування. 

Фінансовий потенціал визначено як суму бюджетного потенціалу, 

фінансового потенціалу суб’єктів господарювання, фінансового потенціалу 

домашніх господарств та потенціалу фінансово-кредитних установ. Окрім 

того, його формують інвестиційний потенціал та залучені фінансові ресурси 

у вигляді грантів та допомоги. Визначено основні елементи дослідження 

потентціалу: ресурсну базу та управлінські якості органів місцевого 

самоврядування. При дослідженні ресурсної бази виділено наявні фінансові 

ресурси та резерви фінансових ресурсів, управлінської якості місцевого 

самоврядування – можливості оптимального використання ресурсної бази та 

її розширення. 

8. Запропоновано концептуальну модель розвитку територіальної 

громади, яка сформована на осноі залежності забезпечення ефективного 

використання фінансово-економічного потенціалу території від його 

ефективної оцінки та сформованої на основі цієї оцінки стратегії розвитку 

громади. Визначено основу формування стратегії розвитку територіальної 

громади, якою виступає загальна оцінка результатів управлінського впливу на 

рівень використання та управління внутрішнього потенціалу громади та 

врахування існуючих та діючих загальнодержавних та регіональних 

стратегічних програм соціально-економічного та просторового розвитку. 
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Основні результати наукового дослідження, що отримані в даному 

розділі опубліковані автором у наукових працях [237; 238; 240; 244; 357; 

360]. 
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РОЗДІЛ 5 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 

ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

5.1. Обгрунтування стратегічних пріоритетів розвитку місцевих 

бюджетів як основи фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування 

 

Проведене в попередніх розділах дослідження зміни місця та ролі 

місцевих бюджетів в забезпеченні розвитку місцевого самоврядування в 

умовах адміністративно-фінансової децентралізації дозволило дійти такого 

висновку: реформування місцевого самоврядування було покликане 

першочергово забезпечити спроможність органів місцевого самоврядування 

до розвитку громади. Відтак місцевий бюджет виступає основною 

фінансовою базою розвитку громади. В умовах досягнення зниження рівня 

фінансової залежності місцевих бюджетів від центрального рівня питання 

пошуку інструментів нарощення їх дохідної бази та максимізації ефекту від 

використання фінансових ресурсів виступає одним з основних завдань 

органів місцевого самоврядування. Таким чином, серед основних орієнтирів 

розвитку місцевих бюджетів визначено такі: 

- нарощення дохідної бази місцевих бюджетів; 

- забезпечення ефективного здійснення видатків з бюджетів 

територіальних громад; 

- удосконалення надання міжбюджетних трансфертів (рис. 5.1). 

Враховуючи передачу ширших повноважень на місцевий рівень, а 

також формування нової доходної бази місцевих бюджетів, що стало 

результатом реформування бюджетно-податкового законодавства у кінці 

2014 року, на сьогодні можна виділити такі основні інструменти розвитку 
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місцевих бюджетів та забезпечення спроможності територіальних громад 

(рис. 5.1): 

 

Рис. 5.1. Орієнтири та інструменти розвитку місцевих бюджетів в 

умовах адміністративно-фінансової децентралізації 

Джерело: розробка автора 
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- встановлення та адміністрування місцевих податків і зборів – 

враховуючи те, що Податковим кодексом органам місцевого самоврядування 

надано широкі повноваження у сфері встановлення саме місцевих податків та 

зборів, а також значне розширення складу місцевих податків та їх питомої 

ваги в обсягах доходів місцевих бюджетів, саме ці податкові платежі є 

вагомим інструментом наповнення місцевих бюджетів; 

- розвиток підприємництва на території громади – передбачає 

активізацію підприємницької активності жителів територіальної громади, 

залучення інвестиційних ресурсів на територію громади, а також підтримку 

вже функціонуючих та залучення нових підприємств у громаду; дозволяє 

максимізувати надходження податків та зборів до бюджету територіальної 

громади, а також забезпечити відповідний рівень зайнятості на території 

громади; 

- розпорядження майном, яке знаходиться у комунальній власності – 

передбачає можливість отримання доходу від надання майна в оренду або 

його продажу чи за умови ефективного користування ним; дає можливість 

отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету; 

- співробітництво територіальних громад – передбачає взаємодію між 

окремими територіальними громадами з метою надання відповідних 

соціальних послуг населенню; дозволяє забезпечити економію на масштабі, 

тобто ефективне використання фінансових ресурсів; 

- управління та розпорядження земельними ресурсами – передбачає 

вплив органів місцевого самоврядування на визначення функціонально-

планувальної структури та можливість пропозицій щодо зміни меж 

населеного пункту, що дозволяє ефективно використовувати земельні 

ділянки та залучати інвесторів на територію громади; 

- правова культура органів місцевого самоврядування – передбачає 

забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з 

населенням та суб’єктами господарювання. 
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Разом з тим, акцентуючи увагу на можливостях, які органам місцевого 

самоврядування надала реформа місцевого самоврядування, першочергово 

увагу слід звернути на завдання розвитку підприємництва на території 

громади, яке стало одним з ключових в умовах децентралізації. Оскільки 

відповідальність за розвиток територіальної громади покладається на органи 

місцевого самоврядування, стимулювання економічного розвитку та 

активізація підприємництва означає пропозицію з боку органів місцевого 

самоврядування таких умов, які приваблюють суб’єктів господарювання. 

Зважаючи на стрімкі зміни чинників, які визначають 

конкурентоспроможність суб’єктів підприємництва на світовому та 

національних ринках, розвиток підприємницьких структур сьогодні 

передбачає необхідність постійної готовності до можливих ризиків та 

нововведень, а також необхідність врахування усіх умов, в яких розвивається 

структура. В цьому контексті можна виділити такі групи факторів впливу: 

- ендогенні чинники; 

- екзогенні чинники; 

- реакції на зміни зовнішнього середовища. 

Саме ендогенні чинники впливу на розвиток підприємства 

передбачають врахування потенціалу, який лежить в основі розвитку 

територіальних громад, та дають можливість ідентифікувати, розвивати та 

використовувати специфічні особливості громади та її території. Тому 

органам місцевого самоврядування в процесі розвитку підприємництва на 

території громади необхідно виходити з наявних ресурсів та їх аналізу. 

Незалежно від джерела таких факторів, вони можуть як стимулювати 

розвиток підприємств, так і уповільнювати його. Тому для дослідження 

можливості органів місцевого самоврядування активізувати розвиток на 

території громади підприємництва, доцільно визначити елементи 

економічного, політичного та соціокультурного впливу на 

зростання/зниження рівня підприємницької активності (табл. 5.1). Якщо 

врахування економічних та політичних факторів є зрозумілим, то 
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особливості соціально-культурного середовища досить часто упущені. При 

цьому, вони є особливо важливими для врахування в таких країнах як 

Україна, тобто державах з функціонуючою донедавна соціалістичною 

економікою. Причиною такого акценту є негативне сприйняття 

індивідуального підприємництва в країнах з адміністративно-командною 

системою управління. В контексті соціально-економічних змін 90-х років та 

переходу до ринкової економіки умовою розвитку підприємництва стала 

необхідність суспільного сприйняття розвитку підприємництва. 

Таблиця 5.1 

Чинники впливу на зростання/зниження рівня підприємницької 

активності в територіальній громаді 

Групи 
Чинники, що забезпечують 
зростання підприємницької 

активності

Чинники, що забезпечують 
зниження підприємницької 

активності

Економічні 

 Зростання рівня 
суспільного добробуту в 
громаді 

 Стабільний економічний 
розвиток 

 Доступна взаємодія з 
органами місцевого 
самоврядування 

 Розвинена 
інфраструктура та доступ до 
комунікацій 

 Дешева робоча сила та 
кваліфіковані кадри 

 Прозора система 
встановлення місцевих податків 
та зборів 

 
 Відсутність стабільності у 

взаємодії з суб’єктами 
господарювання 

 Висока вартість робочої 
сили 

 Нестабільна фіскальна 
політика на місцевому рівні 

 Низький рівень розвитку 
інфраструктури 

 Відсутність стратегій 
соціально-економічного розвитку 

 Відсутність плану розвитку 
земель 

Політичні 

 
 Економічна свобода 
 Стабільна політична 

ситуація 

 
 КорупціЯ в органах 

місцевого самоврядування  

Соціокультурні 

 
 Позитивне суспільне 

сприйняття розвитку 
підприємництва 

 Визначені стандарти 
розвитку підприємництва 

 Культурні особливості 
громади 

Наявність негативного досвіду 
щодо функціонування бізнесу 

Джерело: розробка автора 
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Слід зауважити, що вага впливу органів місцевого самоврядування на 

деякі з перелічених чинників доволі обмежена. Можна виділити і ряд 

чинників, які повністю визначаються на центральному рівні (наприклад, 

прозорість податкової системи та її складність, стабільність політичної 

ситуації в країні, трудове право тощо), або чинників, які повністю залежні від 

економічної ситуації в країні (наприклад, тривалість терміну окупності 

інвестицій).  

Окрім того, чинники, які забезпечують зростання/зниження рівня 

підприємницької активності в громаді, можна розділити на дві групи: 

- безпосередньо залежні від впливу органів місцевого самоврядування 

(простота у взаємодії підприємств з органами місцевого самоврядування, 

рівень розвитку інфраструктури, план розвитку земель в громаді); 

- опосередковано залежні від впливу органів місцевого самоврядування 

(дешева робоча сила та кваліфіковані кадри, доступ до знань). 

Визначення чинників впливу на зростання/зниження рівня 

підприємницької активності в територіальній громаді дозволило зауважити 

наступне: кожна територіальна громада характеризується рядом специфічних 

особливостей, тому об’єднання рішень та координація дій щодо підтримки 

економічних ініціатив на центральному рівні не може бути ефективним в 

однаковій мірі в різних регіонах та громадах. Тому саме на місцеві органи 

врядування покладається завдання розвитку підприємництва на місцевому 

рівні, яке передбачає три напрямки роботи: 

- активізацію підприємницької активності жителів територіальної 

громади; 

- залучення інвестиційних ресурсів та нових підприємств  на територію 

громади; 

- підтримку вже функціонуючих підприємств. 

Реалізація поставленого перед органами місцевого самоврядування 

завдання залежить від особливостей місцезнаходження, наявної в громаді 
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ресурсної бази та інших аспектів розвитку громади, які прямо впливають на її 

сприйняття як середовища розвитку підприємництва (рис. 5.2).  

 

 

Рис. 5.2. Вплив особливостей розвитку громади на її сприйняття як 

середовища розвитку підприємництва 

Джерело: розробка автора 
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зокрема піску, оскільки на території громади є відповідні кар’єри. 
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Разом з тим, із зрозумілих причин не для усіх суб’єктів господарювання 

фізико-географічні особливості мають визначальне значення.      

Органи місцевого самоврядування мають значний вплив на 

організаційний та інтерактивний аспекти, що пов’язано з їх ключовою роллю 

у питанні формування зв’язків з зовнішнім середовищем та формуванні своєї 

позиції в питанні розвитку підприємництва. Натомість демографічні та 

економічні аспекти зазвичай є результатом розвитку громади у 

довгостроковій перспективі, тому органи місцевого самоврядування  

характеризуються опосередкованим впливом на їх формування.  

В контексті дослідження впливу особливостей розвитку громади на її 

сприйняття як середовища розвитку підприємництва, доцільно звернути 

увагу на дослідження, проведене польським економістом W. Dziemianowicz, 

який запропонував визначення факторів, яків пливають на розташування 

підприємницьких структур (рис. 5.3). 

 Рис. 5.3. Фактори впливу на розташування підприємницьких структур за W. 

Dziemianowicz 

Джерело: [322].  
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При цьому, аналізуючи результати його досліджень, варто наголосити 

на тому, що вирішальне значення для інвесторів мають саме фактори, вплив 

на які з боку органів місцевого самоврядування обмежений. 

Проаналізувавши підходи до визначення особливостей розвитку 

громади та її сприйняття як середовища розвитку підприємництва, можна 

виділити основні напрямки діяльності органів місцевого самоврядування для 

активізації підприємництва на території громади. Серед них: 

- стабільна фіскальна політика на місцевому рівні, зокрема в рамках 

встановлення та адміністрування місцевих податків та зборів; 

- стабільність та простота в сфері вирішення юридичних питань; 

- забезпечення ефективного землекористування,формування планової 

та функціональної структури земельних ділянок в межах громади, 

інформування потенційних інвесторів про можливості використання земель 

громади; 

- можливість ефективного використання комунального майна громади 

та інформування потенційних інвесторів про ці можливості; 

- інформаційна політика та організаційна культура на рівні органів 

місцевого самоврядування стосовно інвесторів, підтримка бізнес-ініціатив на 

рівні місцевої влади. 

Основні інструменти органів місцевого самоврядування для розвитку 

підприємництва на території громади можна поділити на такі групи: 

- плани та програми економічного характеру, якими керуються органи 

місцевого самоврядування в процесі розвитку громади і території (стратегія 

розвитку громади, інвестиційні програми, програми розвитку 

підприємництва тощо); 

- адміністративні та інструменти правового характеру (дозволи, 

рішення, судові заборони); 

- управління майном (управління земельними ділянками та 

комунальним майном громади через оренду/продаж); 
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- фінансові інструменти (податкові пільги та звільнення від 

оподаткування,цінова політика); 

- інструменти інституційного характеру (формування підрозділів в 

складі органів місцевого самоврядування, орієнтованих на місцевий 

економічний розвиток); 

- розвиток інфраструктури (розвиток інфраструктури соціального та 

технічного характеру) та забезпечення комунікацій; 

- інструменти інформаційного характеру (доступність відповідних баз 

даних, консультування тощо); 

- інструменти соціальної політики на місцях (освітні програми, 

соціальний захист населення).  

Використання зазначених інструментів дозволяє органам місцевого 

самоврядування досягти відповідних результатів. Проте, ключовим питанням 

в даному випадку виступає саме застосування інструментів активізації 

підприємництва в довгостроковій перспективі для створення послідовної 

політики підтримки розвитку бізнесу на території громади. Відсутність 

чіткого бачення напрямків досягнення мети супроводжується значними 

коливаннями та нестабільністю політики розвитку підприємництва, що 

характеризується низькотривалими ефектами та відсутністю змоги 

реалізувати тривалі ініціативи. Органи місцевого самоврядування, маючи 

широкий набір інструментів активізації підприємництва, рідко застосовують 

їх у формі єдиної продуманої стратегії.  

В цьому контексті слід звернути увагу на дослідження польських 

економістів, проведених щодо питань дій органів місцевого самоврядування 

в напрямку активізації підприємництва на території відповідних змін [322, 

323, 331]. Ними було висунуто такий основний висновок: і «багаті», і «бідні» 

органи місцевого самоврядування використовують однакові інструменти для 

розвитку підприємництва на своїй території (зокрема, формування іміджу 

громади та ремонт дорожньої інфраструктури, пошук інвесторів шляхом 

формування та інформування про інвестиційні об’єкти) (рис. 5.4). 



325 
 

 

 

 

Рис. 5.4. Питома вага органів місцевого самоврядування, які 

застосовують визначені інструменти розвитку підприємництва на території 

громади 

Джерело: [331].  

 

Аналіз висновків польських економістів та вітчизняного досвіду 

дозволяє зробити такий висновок: органи місцевого самоврядування 

практично ототожнюють роботу в напрямку розвитку підприємництва з 

розширенням та удосконаленням підприємництва, що підтверджує існування 

проблеми незнання з боку органів самоврядування можливостей розвитку 

підприємництва на території громади. Як доводить вищенаведене, органи 

місцевого самоврядування лише у невеликій мірі використовують 

інструменти розвитку підприємництва, і, в основному ті, що не потребують 

значних фінансових вкладень. Натомість, важливою умовою розвитку 

підприємництва з боку органів місцевого самоврядування є використання 

системного підходу до застосування інструментів економічного 

стимулювання на території громади.  
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Одним з ключових завдань розвитку підприємництва на території 

громади є залучення нових суб’єктів господарювання. Якщо звернути увагу 

на дані Головного управління статистики у Львівській області [353], у 2017 

році в області функціонувало 16 великих підприємств, 852 середні та 14,4 

тис. суб’єктів малого та мікропідприємництва, тобто 95,2% від загальної 

кількості суб’єктів господарювання. Попри це, на малих підприємствах 

області зайнято 33,3% працівників підприємств області. Загалом по Україні 

ситуація дещо різниться: частка великих та середніх підприємств у 2017 році 

становила 4,9%, а зайнятих на таких підприємствах – 72,6%.  

Загалом на одне велике підприємство припадає в середньому по Україні 

4143 зайнятих, на середнє – 177 осіб, на мале – 5,5 осіб. Саме сфера великого 

та середнього підприємництва забезпечує відповідний рівень зайнятості та є 

вагомим чинником створення нових робочих місць та розвитку території. 

Попри це розташовані такі підприємства в основному в розвинутих 

промислових центрах, де сконцентровано фінансові та трудові ресурси, – 

містах та населених пунктах, які з ними межують.  

Зважаючи, що прихід великих інвесторів є достатньо рідкісним явищем, 

розраховувати на одночасне розміщення на території громади великого 

підприємства із значною кількістю робочих місць досить складно. Тим 

більше, що громади не мають відповідного досвіду роботи з великими 

інвесторами. Тому доцільно стверджувати про необхідність орієнтування 

органів місцевого самоврядування на розвиток на території громад саме 

малих підприємств.   

Аналізуючи особливості розвитку малих підприємств в Україні, можна 

виділити певні закономірності та тенденції.  

По-перше, найвищою концентрація таких підприємств є в великих 

містах. Натомість в малих містах, селищах та селах їх чисельність зовсім 

невелика. Це передовсім сприяло зростанню диференціації та 

нерівномірності соціально-економічного розвитку територій за рахунок 
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гіпертрофованого росту ролі та значення «центру» (великих міст та обласних 

центрів) та економічного виснаження «периферії» (малих міст, селищ та сіл). 

По-друге, основною сферою, в якій функціонують такі структури в 

невеликих населених пунктах, є торгівля та інші види послуг. А це є 

свідченням низького рівня розвитку малих підприємств в інноваційних та 

галузях з великою доданою вартістю.  

По-третє, результатом низького рівня розвитку малих підприємств на 

території сільських, селищних громад та громад малих міст стала наявність 

малої кількість робочих місць та тенденції  трудової міграції до великих міст. 

Враховуючи особливості розвитку малих підприємств в сільській 

місцевості та малих містах, можна виокремити дві основні галузі їх 

діяльності  - торгівля та сільське господарство. Переоцінити роль розвитку 

cільськогосподарського сектору для України доволі важко. Окрім того, в 

умовах обрання євроінтеграційного вектора та тенденцій розвитку малих 

підприємств в країнах Заходу доцільно звернути увагу на особливості та 

можливості формування сімейних малих підприємств, в тому числі і 

сімейних фермерських господарств як альтернативи трансформації 

особистих селянських господарств та їх залучення до сфери ведення 

підприємницької діяльності. В умовах розвитку територіальних громад це 

питання набуває особливої актуальності, оскільки сімейні підприємства 

безпосередньо «виходять» з громади, несуть її традиційну культуру, 

зберігають традиційні види виробництва та сприяють зростанню іміджу 

громади. Основні переваги розвитку сімейних підприємств для 

територіальної громади показані на рис. 5.5. 
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Рис. 5.5. Переваги розвитку сімейних підприємств для територіальної 

громади 

Джерело: розробка автора 

 

На законодавчому рівні умови розвитку та визначення сімейних 

підприємств немає. Лише Класифікацією організаційно-правових форм 

господарювання [123] визначено, що сімейне – це підприємство, яке 

засноване на власності та праці громадян Україні – членів однієї сім’ї, які 

проживають разом. 

Як свідчить світовий досвід, сімейні підприємства є більш адаптованими 

до стресових умов через абсолютні повноваження їх власників, що дозволяє 
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ризиками. Окрім того, власники таких підприємств особливо зацікавлені та 

лояльні до діяльності, яку провадять, тому можна стверджувати про іншу 

ціль розвитку підприємства, ніж у випадку з великими підприємствами. 

Якщо власники великих підприємств зацікавлені в довгостроковій експансії 

ринку, то власники сімейних підприємств – в отриманні грошових коштів для 

своєї життєдіяльності та розвитку своєї справи. 

І ще одна особливо важлива перевага розвитку сімейних малих 

підприємств на території громад, яку неможливо переоцінити, - це сприяння 

відродженню місцевих традицій, ремесел, особливостей ведення 

господарства, що тягне за собою зростання інтересу до сіл і малих міст в 

рамках розвитку агротуризму. 

Варто звернути увагу на розвиток сімейних фермерських господарств в 

українських територіальних громадах. На сьогодні в Україні функціонує 

близько 4 млн. господарств, які позиціонують себе як особисті селянські [8]. 

Відповідно до Закону України «Про особисте селянське господарство» 

№742-IV від 15.05.2003 року [220],собисте селянське господарство (ОСГ) - 

це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи 

фізичною особою індивідуально або особами,  які перебувають у сімейних чи 

родинних відносинах і спільно проживають,  з метою задоволення особистих 

потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської 

продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна 

особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського 

зеленого туризму. Враховуючи особливості розвитку такої форми селянських 

господарств, вона є неперспективною та малорезультативною для розвитку 

локальних адміністративно-тертиоріальних утворень. Причиною цього є те, 

що діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського господарства, не 

відноситься до підприємницької діяльності. Таким чином, ОСГ не є 

повноправними учасниками сільськогосподарського ринку, що ускладнює 

можливості виходу на ринок та сприяє зростанню затрат на логістику. А 

місцеві бюджети недоотримують фінансові ресурси від діяльності практично 
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4 млн. таких господарств. Робота в ОСГ не зараховується до трудового 

стажу, відповідно – люди, зайняті в таких господарствах, не заробляють 

пенсії. 

Трансформація особистих селянських домогосподарств в сімейні 

фермерські господарства дозволить підняти сільське господарство в Україні 

на якісно новий рівень та забезпечить формування малого підприємництва на 

локальному рівні. Відповідно відбулося прийняття Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо 

стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських 

господарств»від 31.03.2016 року [208]. Так, фермерське господарство 

визначене як форма підприємницької діяльності громадян, які виявили 

бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її 

переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, 

наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для 

ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського 

виробництва, особистого селянського господарства. При цьому, сімейне 

фермерське господарство створюється та ведеться виключно членами сім’ї, 

які спільно проживають та ведуть спільне господарство на основі укладеного 

ними договору. Таке господарство підлягає державній реєстрації як 

юридична особа або фізична особа - підприємець. Попри це, його власники 

мають право залучати найманих робітників для виконання сезонних та інших 

робіт.  

Формуючи сімейне фермерське господарство, його власники отримують 

право продавати продукцію, яка ними виготовляється і агрохолдингам, і на 

продовольчих ринках. Це особливо актуально в умовах підписання Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, коли великі вітчизняні агрохолдинги 

отримали можливість виходу на європейський сільськогосподарський та 

продовольчий ринок. Умовою поставки продукції є використання у її 

виробництві сертифікованої та якісної продукції. Враховуючи те, що 

практично усю сировину агрохолдинги  придбавають у селянських 
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господарствах, розвиток сімейного фермерського господарства дозволяє 

забезпечити можливість безперешкодного виходу української готової 

продукції на ринки ЄС. 

Територіальні громади також отримають свої переваги від розвитку 

сімейних фермерських господарств: 

- додаткові податкові надходження; 

- залучення членів громади до її соціально-економічного розвитку, 

зокрема створення додаткових робочих місць; 

- високий рівень соціальної місії та екологічної культури власників 

сімейних фермерських господарств та забезпечення сталого сільського 

господарства на рівні територіальних громад; 

- можливість розвитку на території громади тих видів сільського 

господарства, де діяльність малих сімейних фермерських господарств є 

технологічно вигіднішою – ягідництво, молочарство, бджільництво та інші; 

- можливість підвищити рівень туристичної привабливості 

територіальної громади. 

Попри це, для формування сімейних фермерських господарств 

першочергово важливим є стимулювання такого процесу на державному 

рівні. До основних інструментів такого заохочення належить віднесення 

таких господарств до пільгової категорії платників податків, надання їм 

кредитів на пільгових умовах за рахунок відшкодування державою частини 

відсотків тощо. На рівні територіальних громад задля стимулювання процесу 

формування сімейних фермерських господарств необхідно забезпечити 

надання консультаційної підтримки та юридичного супроводу, сприяння 

формування об’єднання таких господарств для зниження логістичних затрат 

та цін матеріалів за рахунок збільшення об’ємів закупівлі, а також набуття 

відповідного статусу та отримання можливості долучення до регіональних, 

державних та міжнародних програм фінансової підтримки. 
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Таким чином, визначаючи розвиток підприємництва як один з основних 

напрямів діяльності органів місцевого самоврядування та наповнення 

місцевих бюджетів, можна зазначити: 

- невикористання органами влади на рівні громад усіх можливих 

інструментів економічного стимулювання не дозволяє отримати відповідні 

результати. Умовою економічного стимулювання має стати формування 

стратегічного бачення в питанні розвитку підприємництва та залученні 

інвесторів; 

- розвиток підприємництва на території громади неможливий без 

активної участі населення. В цьому контексті доцільним є підтримку з боку 

органів місцевого самоврядування створення та розвитку сімейних малих 

підприємств, що стимулюватиме участь громади та відродження місцевих 

традицій, ремесел і особливостей ведення господарства. 

 

 
5.2. Розвиток співробітництва територіальних громад як 

інструмента забезпечення їх фінансової спроможності 

 

Реформа адміністративно-територіального устрою та фінансова 

децентралізація в Україні супроводжуються перерозподілом на користь 

місцевих бюджетів фінансових ресурсів та повноважень - на користь органів 

місцевого самоврядування. В результаті передачі важелів впливу та 

ресурсної бази відбувається автоматичний перехід на цей рівень 

відповідальності за їх ефективну реалізацію та залежності від економічних та 

політичних ризиків.  

Як доведено в попередніх розділах, існує пряма залежність між 

розміром та чисельністю жителів територіальних громад та рівнем їх 

спроможності забезпечувати надання відповідних послуг. В результаті 

об’єднання територіальних громад в Україні відбулося їх укрупнення, що 

суттєво вплинуло на можливості органів місцевого самоврядування 
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забезпечити ефективну реалізацію своїх повноважень. Попри це, залишається 

велика кількість територіальних громад, чисельність жителів яких не 

перевищує 3-5 тис. осіб. А існування та одночасне функціонування в державі 

на базовому рівні з однаковою ресурсною базою та пакетом повноважень 

територіальних громад з чисельністю населення дещо більше однієї тисячі 

осіб та понад двадцять тисяч осіб не відповідає принципу соціальної 

справедливості. Великим територіальним громадам значно легше 

забезпечити надання соціальних послуг високої якості, ніж в громадах з 

невеликою кількістю жителів та незначною територією. Це пов’язане як з 

різним рівнем фінансової спроможності таких громад, так і з їх різною 

ресурсною забезпеченістю (наявністю трудових, природних, зокрема 

земельних, ресурсів тощо). 

Формування об’єднаних територіальних громад з чисельністю жителів 

1-3 тис. осіб та низькою фінансовою спроможністю відбулося значною мірою 

в умовах «першої хвилі» об’єднання, у 2015 році, коли утворення перших 

ОТГ було питанням політичного значення, і не було поставлено жодних 

вимог щодо їх формування. Окрім зазначеного, формування об’єднаних 

громад часто супроводжується проблемою спротиву об’єднанню сільських 

громад з міською, навколо якої вони розташовані [266]. Незважаючи на 

економічну доцільність такого укрупнення, жителі сільських громад 

побоюються втратити важелі впливу та фінансові ресурси, які будуть 

закумульовані в центрі громади, яким стане місто. Відтак, формуються лише 

сільські ОТГ, часто навколо міста. В результаті відбувається розірвання 

економічних, фінансових та інших взаємозв’язків.  

Напрямком вирішення зазначених проблем науковці називають 

використання механізму співробітництва територіальних громад. 

Слід зауважити, що в Україні на можливість використання механізму 

співробітництва було звернуто увагу в результаті початку реформи місцевого 

самоврядування та з набуттям чинності Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» від 17 червня 2014 року [223], хоча 
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цей інструмент було передбачено як форму відносин між територіальними 

громадами  Конституцією України та Законом «Про місцеве самоврядування 

в Україні». 

Дещо з іншої сторони на співробітництві громад було акцентовано 

увагу в країнах ЄС. В результаті економічної кризи 2008 року економіка 

багатьох країн Європи постраждала, що вплинуло на стабільність державних 

фінансів цих країн та зростання дефіциту бюджетів. Оскільки в більшості 

країн ЄС фінансові ресурси та повноваження є децентралізованими, криза 

мала значний вплив на місцеві бюджети. В результаті відбулося зменшення 

кількості суб’єктів господарювання, зниження показників їх діяльності, 

зростання рівня безробіття, відтак – обмеженість податкової бази та 

зменшення надходження податкових платежів до місцевих бюджетів. В 

умовах фіскальної кризи виникла потреба переосмислення органами 

місцевого самоврядування фінансової політики в напрямку економії коштів 

та надання соціальних послуг з метою збільшення їх ефективності і якості та 

зниження вартості. Одним з  інструментів для вирішення цих завдань було 

обрано співробітництво муніципалітетів в спільному наданні соціальних 

послуг.  

В державах з централізованою формою управління базова ланка 

характеризується невисоким рівнем автономії, обмеженістю наданих 

компетенцій та ресурсів, що усуває можливість використання 

співробітництва територіальних громад як інструмента їх розвитку. 

Натомість воно виступає вагомим інструментом розвитку адміністративно-

територіальних одиниць базового рівня саме в країнах з децентралізованою 

фінансово-управлінською системою. Оскільки на базовому рівні закріплені 

повноваження, які безпосередньо стосуються забезпечення якості 

життєдіяльності населення (водопостачання, водовідведення, управління 

земельними ресурсами, організація транспортного сполучення, збір та 

утилізація твердих побутових відходів, утримання доріг місцевого значення, 

культура та спорт, освіта та охорона здоров’я тощо), забезпечення їх 
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своєчасного та якісного надання виступає основним завданням органів 

місцевого самоврядування. При цьому, взаємодія та співпраця 

територіальних громад з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування вищих рівнів, тобто «вертикальне співробітництво», є 

налагодженим та чітко визначеним, оскільки вони функціонують як складові 

єдиної системи. Натомість «горизонтальне співробітництво» не визначене 

обов’язковим елементом державного управління на місцевому рівні, адже 

кожна територіальна громада теоретично та на законодавчому рівні виступає 

незалежним від інших громад суб’єктом управління з різними викликами та 

цілями. Проте, логічним є використання інструменту співробітництва 

територіальних громад для виконання поставлених завдань та розвитку 

території через оптимальне застосування обмежених ресурсів та уникнення 

впливу невигідних для надання відповідної соціальної послуги кордонів 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня. 

Таким чином, співробітництво територіальних громад визначене як 

відносини між двома або більше територіальними громадами в особі органів 

місцевого самоврядування, які мають статус юридичних осіб, наділені 

відповідними повноваженнями та з наявною ресурсною базою, на договірних 

засадах для реалізації конкретно визначених завдань (рис. 5.6). 

Цілі, які ставлять перед собою органи місцевого самоврядування 

територіальних громад – учасників договорів про співробітництво, можуть 

бути різними, проте основними серед них є такі: 

- забезпечення фінансових та організаційних можливостей для надання 

послуг, які не можуть бути реалізовані  з різних причин в невеликих за 

розміром громадах; 

- економія коштів при наданні соціальних послуг; 

- покращення якості наданих соціальних послуг; 

- забезпечення максимально ефективної політики соціально-

економічного розвитку територіальної громади та формування стабільних і 

тісних зв’язків з громадами-сусідами. 
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Рис. 5.6. Співробітництво територіальних громад як система 

Джерело: розробка автора 

 

Відповідно до ст. 142 Конституції України, територіальні громади сіл, 

селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної 

власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для 

спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і 

установ, створювати для цього відповідні органи і служби. Це право 

підтверджене також і ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Детально основні засади та умови співробітництва територіальних 

громад в Україні визначені Законом України «Про співробітництво 

територіальних громад», відповідно до якого співробітництво громад 

здійснюється для забезпечення соціально-економічного, культурного 

розвитку територій та підвищення якості надання послуг населенню на 

основі спільних інтересів та цілей. 
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Слід зауважити, що відповідно до статті 3 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» суб’єктами такого співробітництва 

виступають безпосередньо територіальні громади сіл, селищ, міст.  Таким 

чином, органи місцевого самоврядування вищих рівнів (районні та обласні 

ради) такого права на законодавчому рівні позбавлені. Зважаючи на 

необхідність укрупнення районів в Україні як  завдання наступного етапу 

адміністративно-територіальної реформи, таке співробітництво могло б стати 

ефективним «стартовим майданчиком» подальшого укрупнення районів. 

Разом з тим, співробітництво можна розглядати також в контексті 

формування та просування політики розвитку регіону (рис. 5.7).  

Врахування можливостей тісної взаємодії територіальних громад в 

напрямку реалізації відповідних проектів на рівні регіону може забезпечити 

використання співробітництва на базовому рівні для реалізації політики 

соціально-економічного розвитку регіону та сприяти формуванню 

ефективних та тісних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування 

регіонального та базового рівня. 

Таким чином, слід говорити про необхідність затвердження на 

обласному рівні програми сприяння співробітництва територіальних громад 

та визначити важелі стимулювання такої взаємодії. Важливим є визначення 

тих напрямків співробітництва, які є пріоритетними для розвитку регіону, та 

стимулювання їх реалізації громадами через спільні дії передовсім шляхом 

певної фінансової підтримки з обласного бюджету. Таке фінансове 

стимулювання можна вважати справедливим, оскільки воно 

спрямовуватиметься на реалізацію проектів, важливих не лише для громад, а 

й визначеними як першочергові на рівні регіону. 
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Рис. 5.7. Співробітництво територіальних громад в контексті 

просування політики розвитку регіону 

Джерело: розробка автора 

 

А залучення  до реалізації конкретного завдання як територіальних 

громад, так і органів місцевого самоврядування вищих рівнів забезпечить 

такі переваги:  
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- по-перше, пришвидшить його реалізацію та забезпечить більш 

ефективний моніторинг виконання; 

- по-друге, збільшить економію коштів, витрачених з бюджетів різних 

рівнів; 

- по-третє, визначення на рівні регіону завдання для реалізації 

сприятиме охопленню значної території для реалізації, тобто буде мати ефект 

масштабу.  

Пропозиція використання інструменту співробітництва територіальних 

громад для реалізації регіональної політики соціально-економічного 

розвитку буде максимально ефективною в умовах завершення першого етапу 

адміністративно-територіальної реформи в Україні, тобто в умовах вже 

сформованих та функціонуючих ОТГ. Забезпечити ефективне 

співробітництво між ОТГ з відповідним пакетом повноважень, фінансовою 

та ресурсною базою і територіальною громадою села, селища чи невеликого 

міста є важким завданням, оскільки існують розбіжності у їх можливостях. 

Ведучи мову про необхідність опосередкованого залучення органів 

регіональної влади до питання стимулювання співробітництва 

територіальних громад, можна говорити про його дискусійність. Проте 

забезпечення опосередкованого (шляхом стимулювання) впливу на обрання 

напрямі співробітництва територіальних громад та кількість таких суб’єктів 

дозволить сфокусуватися на створенні сильного регіону. Впродовж останніх 

десятиліть економічні та соціальні виклики все частіше виходять на рівень 

регіону, залишаючись у віданні органів місцевого самоврядування базового 

рівня. Забезпечення формування нових робочих місць та залучення на 

територію громади нових її членів на сьогодні недостатньо. Потрібно 

акцентувати увагу на регіональному підході, який передбачає інвестування у 

розвиток регіону, а не окремої громади, та комплексний розвиток територій, 

тобто використання «активів» численних територіальних громад. Це 

забезпечить рівномірний розвиток громад-сусідів та поступу регіону як 

цілісної системи. В цьому ракурсі співробітництво може стати вагомим 
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інструментом формування зв’язків всередині такої системи, оскільки 

дозволяє територіальним громадам: 

- ділитися досвідом та інформацією; 

- забезпечити підвищення якості наданих соціальних послуг та знизити 

витрати на їх надання; 

- розділити можливі ризики; 

- сприятиме ефективному плануванню та формуванню послідовної 

політики забезпечення соціально-економічного розвитку. 

На даний час в Україні визначено п’ять форм співробітництва 

територіальних громад (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Форми співробітництва територіальних громад 

Форма 
співробітництва 
територіальних 

громад 

Основні аспекти 
застосування форми 

Основні завдання 

1 2 3 

Делегування одному 
із суб’єктів 
співробітництва 
іншими суб’єктами 
виконання одного чи 
кількох завдань з 
передачею йому 
відповідних ресурсів 

Застосовується, коли в 
одного суб’єкта 
співробітництва наявна 
можливість надання 
визначених послуг, в той 
час, як інші не можуть їх 
забезпечити 

1) постановка завдання; 
2) визачення суб’єкта 
співробітництва, здатного надавати 
відповідну послугу; 
3) визначення умов надання 
послуги та фінансових аспектів її 
реалізації; 
4) визначення умов звітування та 
контролю за наданою послугою 
 

Реалізація спільних 
проектів 

Передбачає акумулювання 
ресурсів та спільну 
координацію діяльності 
суб’єктами 
співробітництва на 
визначений період для 
реалізації відповідних 
завдань 

1) постановка завдання; 
2) визначення умов реалізації 
проектів та надання послуг, розподіл 
завдань між суб’єктами 
співробітництва та фінансових 
аспектів їх реалізації; 
3) визначення умов звітування та 
контролю за наданою послугою 
 

Спільне 
фінансування 
(утримання) 
суб’єктами 
співробітництва 
підприємств, установ 
та організацій  

Виступає інструментом 
ефективного використання 
ресурсів територіальних 
громад – суб’єктів 
співробітництва. 
Передбачає використання 
можливостей об’єктів 

1) постановка завдання; 
2) визначення переліку підприємств
для спільного утримання; 
3) визначення обсягів фінансових 
ресурсів та порядку їх використання 
для утримання підприємств; 
4) розподіл ризиків, 
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продовження табл. 5.2

коммунальної форми 
власності 

комунальної власності, які 
є у власності одного з 
суб’єктів співробітництва, 
усіма громадами при 
спільному утриманні таких 
об’єктів 

5) відповідальності та доданої
вартості у вигляді кінцевого
продукту чи послуги між
суб’єктами; 
6) визначення умов подання
звітності про діяльність
підприємства 

Утворення 
суб’єктами 
співробітництва 
спільних 
комунальних 
підприємств, установ 
та організацій 
спільних 
інфраструктурних 
об’єктів 

Застосовується для 
реалізації певних спільних 
інфраструктурних проектів 
та виконання відповідних 
функцій через утворення 
спільних комунальних 
підприємств, установ та 
організацій та їх 
утримання 

1) постановка завдання; 
2) визначення умов формування 
підприємств та їх спільного 
утримання; 
3) визначення обсягів фінансових 
ресурсів та порядку їх використання 
для утримання підприємств; 
4) розподіл ризиків, 
відповідальності та доданої вартості 
у вигляді кінцевого продукту чи 
послуги між суб’єктами; 
5) визначення умов подання 
звітності про діяльність 
підприємства та порядку 
припинення діяльності підприємств 
 

Утворення 
суб’єктами 
співробітництва 
спільного органу 
управління для 
спільного виконання 
визначених законом 
повноважень 

Є доцільним у випадку 
необхідності максимальної 
економії коштів на 
утримання органів 
місцевого самоврядування 
і передбачає створення 
спільного органу 
управління громадами 

1) визначення мети та способу 
формування спільного органу 
управління; 
2) визначення найменування та 
місцезнаходження органу 
управління; 
3) чітке формулювання функцій та 
повноважень, покладених на орган 
управління; 
4) встановлення порядку обрання 
на посади та звільнення; 
5) визначення умов фінансового та 
майнового забезпечення діяльності 
органу управління та його 
утримання; 
6) визначення умов контролю за 
діяльністю органу управління та 
порядку припинення діяльності / 
припинення співробітництва одного 
з суб’єктів 
 

Джерело: на основі Закону України «Про співробітництво територіальних громад» 
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Аналіз офіційних даних щодо укладення договорів про співробітництво 

територіальних громад в Україні у період 2014-2017 рр. Дозволив отримати 

такі результати (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Укладення договорів про співробітництво територіальних громад в 

Україні у 2014-2017 рр. 

Форма співробітництва територіальних громад 
Форма співробітництва  Кількість договорів про співробітництво 

1 2 3 
Делегування завдань  8  

 Реалізація спільних проектів 92
Спільне фінансування (утримання) 
підприємств, установ та організацій  14
Утворення  спільних комунальних 
підприємств, установ та організацій  5
Утворення спільного органу управління  0

Кількість договорів про співробітництво територіальних громад в розрізі періоду 
укладення 

Рік Кількість договорів про співробітництво 

2014 2

 

  

2015 30

2016 37

2017 50

Кількість громад-учасників договорів про співробітництво територіальних громад  
Кількість громад-учасників  Кількість договорів про співробітництво 

2-5 91
 
 

6-10 18

11-20 7

21-30 2
Джерело: побудовано на основі [350] 

 

Переважна частина (77,3 %) договорів про співробітництво 

територіальних громад – це договори, які передбачають реалізацію спільних 

проектів за рахунок акумулювання на визначений період ресурсів для 

реалізації конкретного завдання. Популярність такої форми співробітництва 
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обумовлюється її універсальністю та простотою. При цьому, договір може 

містити як конкретно визначену мету співробітництва, так і мати рамковий 

характер (без конкретно визначеної мети). Менш популярними є такі форми 

співробітництва, як делегування завдань, створення комунальних 

підприємств, установ та організацій, їх спільне фінансування та утримання.  

Договори про утворення спільного органу управління взагалі відсутні. 

Причиною цього є складність впровадження цієї форми. Воно можливе у 

територіальних громадах, фінансово неспроможних забезпечити 

функціонування органів управління. Дана форма пропонує утворення 

спільних органів управління громад-учасників співробітництва. При цьому, 

не передбачається суттєва зміна моделі місцевого управління, а можливість 

утворення спільного виконавчого органу місцевих рад, або використання 

виконавчого органу одного з суб’єктів співробітництва. Така форма 

співробітництва може сприяти зниженню витрат на утримання 

управлінського апарату територіальної громади, проте на сьогодні її ще не 

впроваджено. 

Слід зауважити, що на сьогодні договори про співробітництво 

укладаються між невеликою кількість громад. 91 договір зі 119 укладених у 

2014-2017 рр. – це угоди між 2-5 учасниками. Це свідчить про новизну цього 

інструмента та відсутність досвіду їх укладання. Разом з тим, з часом 

співробітництво стає дедалі популярнішим інструментом територіальних 

громад. Якщо у 2014-2015 рр. було укладено лише 32 договори, то у 2016 – 

вже 37. В 1,4 разу зросла кількість укладених договорів у 2017 році. А станом 

на 1 липня 2018 року, тобто за перше півріччя, їх укладено уже 75, тобто в 1,5 

рази більше, ніж у попередньому році.  

Дослідження тих сфер соціально-економічного розвитку 

територіальних громад, яких стосувалися договори про співробітництво, 

дозволяє виділити основні завдання, реалізації яких стосувалося 

співробітництво громад, серед них: 

- придбання шкільних автобусів; 
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- придбання пожежних машин; 

- утилізація твердих побутових відходів; 

- капремонт систем опалення; 

- капремонт освітніх та медичних закладів; 

- ремонт доріг місцевого значення; 

- утримання ЦНАПу та архівної установи; 

- фінансування культурних та освітніх заходів; 

- створення, модернізація, утримання комунальних підприємств; 

- організація пасажирських перевезень; 

- газопостачання; 

- відновлення водозахисних дамб тощо. 

Враховуючи недостатньо високий рівень фінансової спроможності 

навіть вже сформованих в результаті укрупнення ОТГ, говорити про 

реалізацію масштабних проектів поки зарано. Сьогодні цей інструмент 

використовують радше як можливість економії при реалізації відповідних 

завдань. Разом з тим, використання цього інструменту може забезпечити і 

інші, більш вагомі результати. Їх можна розглянути на досвіді зарубіжних 

країн, зокрема прикладів співробітництва гмін (сільських рад) у Польщі.  

Для прикладу, у 2008 році у Люблінському воєводстві (південно-східна 

Польща) органи місцевого самоврядування п’яти гмін уклали договір про 

співробітництво з метою пропаганди своїх муніципалітетів всередині 

воєводства та країни загалом. В результаті партнерських взаємовідносин на 

площі у 620 кв. км та кількістю жителів 16000 осіб було створено зону 

співробітництва «Dolina Zielawy». Договір про співробітництво був 

рамковим, проте визначав основні цілі взаємовідносин: 

- максимізація залучення фінансових ресурсів ЄС у конкуренції з 

іншими муніципалітетами; 

- оптимізація витрат на певні види діяльності. 



345 
 

 

В результаті було залучено 6828 тис. євро в якості фінансування з ЄС 

та реалізовано п’ять великих проектів на загальну суму 9115 євро (таблиця 

5.4). 

Таблиця 5.4 

Проекти, реалізовані в умовах співробітництва муніципалітетів «Dolina 

Zielawy» 

№ 
п/п 

Характеристика реалізованого проекту 
Сума витрат на 

реалізацію, тис. євро 
1 2 3 
1 Будівництво доріг місцевого значення, які мають 

важливе значення для розвитку місцевої туристичної 
зони, - 20 ділянок 

4700тис. євро 
3100тис. євро – фінансова 
допомога ЄС 
 

2 Проект «Чиста енергія» - передбачав встановлення 
925 сонячних енергетичних установок на 
приватних будинках і громадських будівлях у 
п’яти муніципалітетах-учасниках співробітництва 
 

2400тис. євро 
2000тис. євро - фінансова 
допомога ЄС 

3 Розвиток культури та туризму в зоні 
співробітництва – в рамках цього завдання було 
реалізовано два проекти, зокрема було створено 
бренд «DolinaZielawy» та позиціонування цієї зона на 
ринку туристичних послуг як область з значним 
туристичним потенціалом та високим рівнем 
інвестиційної спроможності 
 

400 тис. євро 
240 тис. євро - фінансова 
допомога ЄС 

4 Проект «Комплексна система дошкільної освіти у 
муніципалітетах на півночі Люблінського 
воєводства» - для дітей віком 3-5 років було 
створено 16 дошкільних груп. Впродовж трьох років 
дошкільна освіта охопила 400 дітей  

Фінансова допомога ЄС 
сягала 780 тис. євро 
Фінансування дошкільних 
груп і закладів, у яких вони 
розташовуються, 
забезпечується з місцевих 
бюджетів 

5 Проект «Покращення екологічної безпеки в зоні 
«DolinaZielawy» - передбачав придбання пожежних 
машин для підрозділів пожежогасіння, які 
працюють на території зони 

835 тис. євро 
708 тис. євро – фінансова 
допомога ЄС 

Джерело: побудовано на основі [349] 

 
Окрім того, за цей час було реалізовано і менші за витратами спільні 

проекти, зокрема закупівлю електроенергії для потреб муніципалітетів на 

базі зони співробітництва «Dolina Zielawy», який, починаючи з 2011 року, 

триває і надалі, а також створення підприємства з енергетичного 

забезпечення зони. 
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Так, на сьогодні в Україні є неможливим отримати фінансову 

підтримку з ЄС у таких обсягах, як у Польщі. Проте можливим є отримання 

фінансової допомоги від міжнародних фінансових і донорських організацій, 

які діють в Україні (Проект ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду», численні програми ЄС та Ради Європи із фінансової і технічної 

співпраці, Швейцарського бюро співробітництва (SDC), Швейцарського 

центру ресурсів та консультацій з питань розвитку» (Skat), що фінансують 

українсько-швейцарський проект «Підтримка децентралізації в Україні» 

(DESPRO), Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), 

Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва і розвитку 

(SIDA), Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA), Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) та інших). 

Для прикладу, на даний час в Україні діє проект «Прозорість та 

підзвітність  у державному управлінні та послугах», визначений як 

антикорупційний. Вартість проекту становить 13 млн. доларів США, він діє 

до 2021 року. Метою його реалізації є зниження антикорупційних ризиків у 

державному секторі через запровадження інструментів е-врядування.   

З 2016 до 2021 року діє проект «DOBRE», метою якого визначено: 

складання планів соціально-економічного розвитку; покращення надання 

соціальних послуг; ефективне складання бюджетів; а також реалізація 

інфраструктурних проектів, проектів соціально-економічного розвитку зі 

швидким ефектом. Обсяг фінансування проекту складає 50 млн. дол. США. 

Важливими є також проекти фінансової підтримки соціально-економічного 

розвитку територіальних громад та їх об’єднань – «Місцевий економічний 

розвиток», «Місцевий соціальний розвиток», Програма покращення умов для 

середнього та малого бізнесу, Програма створення робочих місць для людей 

з особливими потребами тощо. 

Отримання фінансової підтримки та грантів від міжнародних 

фінансових та донорських організацій для спільної реалізації проектів 

вимагає передовсім вірної організаційної підтримки таких проектів, їх 
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складання та подання. Дані Аналітичного звіту щодо практики використання 

потенційними суб’єктами співробітництва примірних форм договорів про 

співробітництво територіальних громад 2016 року [7] свідчать про 

недостатню компетентність посадових осіб органів місцевого 

самоврядування в питанні укладення таких угод та організації самого 

процесу співробітництва через використання однієї з форм. Окрім того, в 

Аналітичному звіті зазначається на необхідності розробки методичних 

рекомендацій щодо порядку реалізації форм співробітництва.  

Разом з тим, необхідне залучення до процесу співробітництва фахівців 

може бути забезпечене на обласному рівні, оскільки органи регіональної 

влади також зацікавлені в максимальному ефекті від реалізації проектів та 

виконанні органами місцевого самоврядування базового рівня своїх функцій 

якісно. 

Як видно, проекти до реалізації в умовах співробітництва 

територіальних громад в Україні та Польщі суттєво відрізняються як за 

обсягами фінансування, так і сферами їх реалізації. З точки зору 

фінансування ситуація є зрозумілою. Щодо сфери реалізації, можна говорити 

про те, що тривалого розвитку співробітництва між гмінами органи 

місцевого самоврядування сформували новий погляд на можливість 

використання цього інструменту соціально-економічного розвитку – 

стратегічний. Співробітництво розглядається з позиції реалізації тих завдань, 

які сприятимуть подальшому розвитку «зони» співробітництва та 

укріпленню взаємозв’язків між громадами-учасниками договору. 

В Україні договори про співробітництво швидше «фрагментарні». Вони 

передбачають реалізацію невеликих спільних проектів, які часто не мають 

жодного продовження та не сприяють переходу на новий рівень взаємодії. 

Відтак нереалізованою залишається функція, яку може виконувати 

співробітництво як інструмент розвитку громад, - формування єдиного 

простору для спільного розвитку. Виконання цієї функції є можливою в 

умовах подальшого зростання популярності співробітництва та його 
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підтримки з боку органів місцевого самоврядування вищих рівнів та органів 

державної влади. 

Зважаючи на можливість формування єдиного простору для розвитку, 

слід говорити про різницю в територіальному та географічному розташуванні 

громад. На нашу думку, найвищий рівень співробітництва мав би 

спостерігатися серед околиць великих міст, адже передмістя – це розміщення 

в безпосередній близькості одна від одної територіальних громад, пов’язаних 

з містом та з іншими економічними, соціальними та історичними зв’язками. 

Співробітництво між такими громадами просто необхідне, оскільки 

забезпечить економію на масштабі та можливість використання переваг міста 

для громад навколо нього. В таких умовах зокрема можлива реалізація 

проектів по водовідведенню та водопостачанню, які є дороговартісними, 

проте вкрай необхідними для реалізації у зв’язку з екологічною та 

кліматичною ситуацією. В цьому контексті можна реалізувати також проекти 

економічного розвитку та формування певної інвестиційної зони. 

 Щодо територіальних громад, віддалених від міських центрів, 

співробітництво має бути направлене на подолання проблеми низької 

привабливості таких громад для підприємницьких структур, оскільки 

більшість таких суб’єктів прагне розташовуватися та функціонувати в 

громадах, ближчих до міст та з високою щільністю населення. Низька 

щільність та високі витрати обмежують приватну конкуренцію для надання 

суспільних послуг. Тому співробітництво може стати ефективним 

інструментом для подолання таких диспропорцій, альтернативою приватних 

контрактів. Разом з тим, такі територіальні громади мають можливість 

співробітництва у сфері туризму. 

Як висновок, слід зауважити наступне: в Україні співробітництво 

територіальних громад тільки починає розвиватися та використовуватися як 

інструмент соціально-економічного розвитку. Сьогодні воно радше виступає 

способом забезпечення економії на масштабі для територіальних громад. 

Проте, як ефект, економія на масштабі існує для територіальних громад 
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невеликих розмірів, для великих громад вона відсутня. Тому доцільним є 

реалізація іншого завдання співробітництва – формування певного спільного 

простору та сприяння регіональному розвитку, що виступає результатом 

співробітництва муніципалітетів в ЄС, проте є ціллю на майбутнє для громад 

в Україні.  

 

5.3. Напрями удосконалення механізму оподаткування на 

місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації 

 

Врахування першочерговості фінансової спроможності територіальних 

громад для забезпечення їх розвитку в умовах адміністративно-фінансової 

децентралізації вимагає пошуку напрямів нарощення доходної бази місцевих 

бюджетів. У підрозділі 3.3 акцентовано увагу на питанні проблем оптимізації 

доходів місцевих бюджетів. Разом з тим, на особливу увагу заслуговує саме 

проблема встановлення місцевих податків та зборів і розвиток місцевого 

оподаткування як інструмента органів місцевого самоврядування. Саме 

місцеві податки та збори є тими податковими платежами, які повністю 

надходять до відповідного місцевого бюджету, і встановлення яких (хоча і в 

межах законодавчо визначених рамок) здійснюється органами місцевого 

самоврядування. 

Особливої уваги в цьому контексті заслуговують податки на майно, як 

зауважено в попередніх розділах. В Україні вони представлені трьома 

податками: 

- платою за землю; 

- податком на нерухоме майно, відмінним від земельної ділянки; 

- транспортним податком. 

Впродовж останнього десятиліття все більш помітним стає потенціал 

майнового оподаткування як у сфері мобілізації доходів, так і для розвитку 

управління на рівні органів місцевого самоврядування, особливо для країн з 

перехідною економікою та таких, що розвиваються. Про це свідчить  частка 
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податків у ВВП країни – 0,3-0,6% ВВП для зазначених груп країн та 2,0-3,0% 

ВВП для країн Організації економічного співробітництва та розвитку [325]. 

Для того, щоб реалізувати цей потенціал, необхідним є проведення 

стратегічних змін в сферах, які безпосередньо впливають на справляння 

майнових податків, зокрема забезпечити покращення стану охоплення та 

оцінки об’єктів оподаткування, а також інших особливостей справляння 

таких податків, тобто здійснити реформування адміністрування майнових 

податків.  

Для розробки та впровадження ефективних засобів покращення 

справляння майнових податків та забезпечення справедливості при їх 

встановленні, доцільним є чітко виокремити чинники економічного, 

політичного та адміністративного впливу на регулювання майнового 

оподаткування. До політико-економічних чинників, які визначають рівень 

податкового навантаження на платника податку, слід першочергово віднести: 

- склад об’єктів оподаткування;  

- податкові ставки.  

До адміністративних або чинників управління, які визначають рівень 

реалізації податкового навантаження: 

- рівень покриття податкової бази;  

- особливості оцінки бази оподаткування; 

- рівень збору податків, тобто визначення ефективності збору податку 

та заборгованості по його сплаті. 

Таким чином, це ті основні складові адміністрування майнових 

податків загалом, які і визначають ефективність їх справляння та обсяги 

надходжень до відповідних бюджетів. Для проведення аналізу та глибшого 

дослідження впливу політичних та адміністративних чинників акцентуємо 

увагу на кожному зокрема. 

Ефективність податку на майно характеризує вірне обрання об’єкта 

оподаткування. Досліджуючи особливості оподаткування майна в різних 

країнах та, зокрема, визначення об’єкта оподаткування, слід зазначити 
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значну різноманітність варіантів. В більшості країн Європи поширеним є 

податок на нерухоме майно, об’єктами оподаткування яким є і земельна 

ділянка, і будівлі, розташовані на ній. Для прикладу, такими країнами є 

Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина, Чехія 

тощо. Окрім того, в таких країнах як Болгарія, Македонія, Нідерланди, 

Німеччина та Словенія справляється також податок на рухоме майно 

(обладнання, машини, транспортні засоби). Лише в дев’яти країнах Європи 

запроваджено податок на землю як окремий від податку на іншу нерухомість, 

а саме: у Данії, Естонії, Литві, Польщі (сільськогосподарський податок та 

лісовий), Румунії, Словенії, Угорщині, Франції та Україні. Слід зауважити, 

що провідними експертами в галузі майнового оподаткування податок на 

землю, при оподаткуванні яким не враховуються будівлі, розташовані на ній,  

визначено як економічно більш ефективний у порівнянні з податком на 

нерухоме майно, який охоплює обкладання цим податком і землю і будівлі. 

Причиною цього є стимуляційний вплив податку на землю. Обкладаючи 

податком лише землю, держава стимулює її власників до максимально 

ефективного використання власності, в тому числі і будівництва. На це 

зокрема було акцентовано увагу в рамках визначення рівня 

конкурентоспроможності податкових систем країн Організації економічного 

співробітництва. Саме завдяки наявності податку на землю, як альтернативі 

«комплексному» майновому оподаткуванню, податкову систему Естонії 

визначено як найбільш конкурентоспроможну [328]. 

В цьому контексті існування у вітчизняній податковій системі як плати 

за землю, так і податку на нерухоме майно дозволяє використати переваги 

такого оподаткування. Передовсім слід зауважити, що обов’язковою для 

встановлення на рівні територіальних громад є плата за землю, натомість 

податок на нерухоме майно органи місцевого самоврядування можуть не 

запроваджувати. Таким чином, на рівні місцевого самоврядування, з 

урахуванням відповідних чинників впливу, можна визначати найбільш 

ефективне поєднання оподаткування землі та нерухомості. 
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Разом з тим, кожен варіант обрання об’єкта оподаткування має свої 

переваги та недоліки. Проте, незважаючи на ці аспекти, в кожній країні, як 

правило, спостерігається максимально широке охоплення об’єктів 

оподаткування для забезпечення максимальних надходжень до бюджетів. 

Враховуючи те, що визначення переліку об’єктів оподаткування 

майновими податками віднесено нами до політичних чинників впливу, 

основною політичною проблемою є визначення того, що буде включено до 

бази оподаткування, а що ні. Тобто важливим виступає питання звільнення 

від оподаткування і податкових пільг. Основні аспекти, які враховуються при 

визначенні об’єктів, які оподатковуються та тих, які звільняються від 

оподаткування, в різних країнах в основному однакові; до них віднесено 

громадянство, форму власності, особливості використання майна. В 

більшості випадків звільнення від оподаткування обумовлені раціональними 

та зрозумілими причинами, які пов’язані з ефективним виконанням 

державою своїх функцій та наданням соціальних послуг населенню. Проте, 

встановлюючи податкові пільги та звільняючи від оподаткування, 

здійснюється субсидування конкретних об’єктів, тобто про те, що з 

державного бюджету, або відповідного місцевого бюджету (в залежності від 

того, до якого з них зараховується податок на майно) проводяться податкові 

витрати, які, хоча і неявні, впливають на дохід бюджету та економічну 

поведінку платників податку, характеризуються відповідним рівнем 

ефективності та соціальної справедливості.  

Найчастіше звільненню від сплати майнових податків в різних країнах 

(відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини) підлягають 

дипломатичні представництва. В більшості країн від оподаткування також 

звільняється майно релігійних установ, установи освіти, охорони здоров’я, а 

також соціально незахищені верстви населення. В багатьох країнах звільнено 

також об’єкти державної форми власності та власність органів місцевого 

самоврядування. У випадку звільнення майна, яке перебуває у державній 

власності, виникає питання щодо відповідності цієї норми принципу 
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соціальної справедливості, особливо у країнах з високим рівнем 

децентралізації ресурсів та повноважень, в податкових системах яких 

майнові податки визначено як місцеві. Причиною цього є фінансові втрати 

місцевих бюджетів, які, при цьому, не компенсуються за рахунок органів 

державної влади. Відповідно в деяких країнах (США, Канада, Південна 

Африка) об’єкти державної форми власності підлягають повному або 

частковому оподаткуванню [328]. 

Особливості надання податкових пільг або звільнення від 

оподаткування майновими податками в Україні наведені у табл. 5.5. Як 

видно, і в нашій державі не оподатковуються об’єкти державної форми 

власності, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, а також об’єкти, які 

використовуються для надання соціальних послуг. Разом з тим, варто 

звернути увагу на те, що в Україні від оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінного від земельної ділянки, звільнено об’єкти нежитлової 

нерухомості, які використовуються у сільськогосподарській діяльності, а від 

сплати земельного податку – окремі землі сільськогосподарського 

призначення. Це доволі поширена практика в багатьох країнах, де від 

оподаткування звільняються фермерські господарства. При цьому, говорити 

про звільнення від оподаткування дрібних фермерів доцільно, оскільки таким 

чином можна стимулювати їх діяльність та розвиток.  

Окрім цього, фактично витрати на адміністрування і стягнення 

податків з таких фермерів можуть перевищувати доходи від майнових 

податків, сплачених ними. Натомість цього не можна сказати про великі 

сільськогосподарські підприємства та корпорації. Звільнення від 

оподаткування таких суб’єктів є недоцільним, зокрема, і в Україні. 

Доволі поширеним напрямом запровадження пільг при оподаткуванні 

майновими податками є сприяння економічному розвитку території. Зокрема, 

такі пільги часто зустрічаються в країнах ОЕСР, тобто розвинутих країнах 

світу. Основною метою запровадження таких пільг є залучення інвестицій та 

сприяння розвитку і збільшення кількості суб’єктів господарювання на 
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відповідній території. В Україні Податковим кодексом України пільги такого 

характеру як обов’язкові не передбачені. Проте, вони можуть бути 

встановлені на рівні органів місцевого самоврядування.  

Таблиця 5.5 

Особливості визначення об’єктів, які не підлягають оподаткуванню 
майновими податками в Україні, та встановлення пільг за ними 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки 

Не підлягають оподаткуваннюоб’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які:  
- перебувають у власності органів державної влади; 
- перебувають у власності органів місцевого самоврядування; 
- розташовані в зонах відчуження та відселення населення; 
- будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
- гуртожитки; 
- житлова нерухомість непридатна для проживання; 
- належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх 

числа, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше 
одного такого об’єкта на дитину; 

- належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше 
дітей. 

- використовуються суб’єктами малого та середнього бізнесу, що провадять свою 
діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; 

- будівлі промисловості; 
- призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 
- перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 
- перебувають у власності релігійних організацій, крім об’єктів нерухомості, в яких 

здійснюється виробнича та/або господарська діяльність; 
- будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів; 
- об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-

курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей; 
- об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської 

підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я 
населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл тощо; 

- об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. 
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База оподаткування зменшується: 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

 
Встановлення пільг з податку здійснюється на рівні органу місцевого 
самоврядування. 
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та 
нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового 
стану та рівня доходів. 
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової 
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нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування. 

Пільги не застосовуються: 

для фізичних осіб до:  
- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа перевищує п’ятикратний розмір 
неоподатковуваної площі; 
- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою 
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 
підприємницькій діяльності). 

Плата за землю 
Не підлягають оподаткуванню: 

- сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій; 
- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у 

стадії сільськогосподарського освоєння;  
- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць; 
- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування; 
- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 

фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та 
виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, 
генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень; 

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв. 
- земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва; 
- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших 

будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України. 
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Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та 
пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. 
Проте відповідно до Податкового кодексу від сплати податку звільняються:  
для фізичних осіб: 

- інваліди першої і другої групи; 
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
- пенсіонери (за віком); 
- ветерани війни; 
- фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- власники земельних ділянок, паїв та землекористувачі за умови передачі 

ділянок в оренду платнику єдиного податку четвертої групи на період дії податку. 
для юридичних осіб: 

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, 
реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; 

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які 
засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками; 

- бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується 
Кабінетом Міністрів України; 

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади; 
- заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 

фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або 
місцевих бюджетів; 

- комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і 
відпочинку; 

- державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої 
спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення тощо. 
Джерело: складено на основі Податкового кодексу Країни 
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Встановлення пільг саме на місцевому рівні можна трактувати як 

позитивний аспект, оскільки це дає можливість врахувати особливості 

розвитку, розташування, розміщення на території підприємницьких структур. 

Проте існує мало доказів ефективності таких пільг. Звичайно, в окремих 

випадках це може бути доволі вірним шляхом залучення інвестицій на 

територію, проте, як загальноприйнята практика, використання політики 

встановлення пільг як інструмента стимулювання економічного розвитку 

території органами місцевого самоврядування не є доцільним. Податки на 

майно варто розглядати передовсім як інструмент максимізації доходів 

бюджетів. Міжнародний досвід майнового оподаткування свідчить про те, 

що неефективні податкові пільги можуть бути причиною неефективності 

майнових податків, зниження надходжень до місцевих бюджетів та зростання 

диференціації фінансових можливостей платників податків. 

Важливою умовою ефективного оподаткування майна є встановлення 

податкових ставок. На сьогодні практика встановлення ставок при 

оподаткуванні майновими податками включає як визначення єдиної ставки 

податку (або у відсотковому відношенні до бази оподаткування, або як 

одиничної ставки), так і застосування диференційованих ставок за типом 

майна, особливостями його використання, платниками податків, вартісними 

характеристиками майна, його місце розташуванням тощо. 

В Україні ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, та плати за землю встановлюються на рівні органів місцевого 

самоврядування, проте в межах, визначених Податковим кодексом (табл. 

5.6).  

Як видно, встановлення мінімальної та максимальної ставок майнових 

податків у Податковому кодексі дає можливість маневреності на рівні 

органів місцевого самоврядування. Використання таких можливостей 

повністю залежить від політики в сфері майнового оподаткування органів 

місцевого самоврядування та особливостей і умов розвитку територіальної 

громади, на території якої встановлюються ставки.  
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Таблиця 5.6 

Ставки майнових податків, визначені Податковим кодексом 

Податок Особливості встановлення ставок 
1 2 3 

Плата за 
землю 

для земель, нормативна грошова оцінка яких 
проведена 

0-3,0% від 
нормативної 
грошової оцінки 

для земель сільськогосподарського призначення, 
нормативна грошова оцінка яких проведена 

0,3-1,0% від 
нормативної 
грошової оцінки 

для земель, нормативна грошова оцінка яких 
проведена і які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарювання 

0-12,0% від 
нормативної 
грошової оцінки 

для земель, які розташовані за межами 
населених пунктів і нормативна грошова оцінка 
яких не проведена 

0-5,0% від 
нормативної 
грошової оцінки 
одиниці площі ріллі 
по області 

для сільськогосподарських земель, які 
розташовані за межами населених пунктів і 
нормативна грошова оцінка яких не проведена 

0,3-5,0% від 
нормативної 
грошової оцінки 
одиниці площі ріллі 
по області 

Податок на 
нерухоме 
майно, 
відмінне від 
земельної 
ділянки 

0-1,5% розміру мінімальної заробітної плати  

Джерело: складено на основі Податкового кодексу Країни 

 

Для прикладу, при порівнянні встановлених ставок податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в обласних центрах України 

доцільно зауважити встановлення ставок в розрізі виду платників податків – 

юридичних та фізичних осіб. Зокрема, при формуванні ставок для 

юридичних осіб використовується поділ території міста на зони, а також 

враховуються особливості використання майна. При оподаткуванні фізичних 

осіб враховується здебільшого те, що об’єкт житлової чи нежитлової 

нерухомості обкладається податком, а також його площа. 

Якщо проаналізувати особливості встановлення ставок майнових 

податків в новосформованих ОТГ, які, отримавши максимальні 
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повноваження та прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, 

мали б максимально ефективно використовувати можливості в сфері 

справляння місцевих податків, можна зауважити, що практично у всіх 

громадах ставки майнових податків встановлено не на максимальному рівні, 

в середньому ставки плати за землю коливаються в межах до 1% та 3-5% для 

ділянок, які перебувають у використанні суб’єктів господарювання [36]. Є 

дві основні причини встановлення ставок майнових податків на низькому 

рівні: 

- по-перше, оскільки ставки визначаються на рівні органу місцевого 

самоврядування, існують побоювання незадоволення жителів громади 

такими умовами та необхідністю сплачувати значні кошти в якості податку; в 

такому випадку існує ймовірність зростання соціальної напруги в громаді та 

непереобрання голови громади на наступний термін; 

- по-друге, в більшості громад депутатами є саме представники 

місцевого бізнесу – найбільш активні члени громади; відтак їм просто 

невигідне прийняття високих ставок майнових податків. 

З іншої сторони, слід звернути увагу на існування певного дисонансу в 

податковому законодавстві України. Відповідно до Податкового кодексу 

плата за землю є обов’язковим для встановлення місцевим податком. Проте 

мінімальна ставка податку для земель, окрім сільськогосподарських, 

починається з 0%. Тобто попри обов’язковість встановлення податку органи 

місцевого самоврядування можуть практично не використовувати його як 

інструмент наповнення місцевого бюджету. В цьому контексті більш 

доцільним є визначення мінімальної ставки плати за землю на законодавчому 

рівні для максимального використання можливостей майнового 

оподаткування на базовому рівні, зокрема для земель, які перебувають у 

користуванні суб’єктів господарювання.  

Зважаючи на практику встановлення та справляння майнових податків, 

слід зважати не лише на особливості визначення об’єктів оподаткування, 

платників та податкових ставок. Очевидно, особливо важливим є питання 
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ефективності реалізації механізму оподаткування. Особливо гостро це 

питання стоїть в державах, які тільки розвивають свої податкові системи (до 

яких належить і Україна). Майнові податки можна визначити як «громіздкі» 

у питання їх адміністрування, оскільки для їх ефективного та повного 

справляння є необхідною активна постійна ідентифікація податкової бази, її 

оцінка, визначення податкових зобов’язань, формування податкової звітності 

та ефективний податковий нагляд. 

Першим кроком в забезпеченні ефективного адміністрування майнових 

податків є максимально повне охоплення об’єктів оподаткування 

відповідними реєстрами. Так, основною перевагою майнових податків для 

місцевих бюджетів є те, що податковою базою виступають нерухомі активи, 

тобто об’єкти, які знаходяться на певній території, і немає змоги забезпечити 

їх переміщення. Тобто перевагою майнових податків є неможливість 

«виходу» об’єктів оподаткування за межі юрисдикції місцевої ради і 

складність їх приховування. Однак це залежить передовсім від повноти 

земельних та майнових реєстрів і вірності оцінки таких активів. 

Неформальне землекористування та будівництво не сприяє максимізації 

податкових надходжень та дотримання принципу соціальної справедливості 

при оподаткуванні через уникнення обкладанням податковим платежем. 

Прогалини в реєстрації об’єктів оподаткування майновими податками 

існують у багатьох країнах. Для прикладу, у Сербії незареєстрованими є 14% 

квартир, 22% житлових будинків та 15% комерційних приміщень, а у 37% 

муніципалітетів частка незареєстрованих об’єктів нерухомості становить 

близько 40%. Так, у місті Аранджеловац зареєстрованими є 21 тис. 

споживачів електроенергії, проте лише 9,5 тис. платників податку на майно, 

тобто вдвічі менше [336]. Натомість у місті Інджия (50 тис. осіб) у 2015 році 

було здійснено перехресну перевірку і порівняння даних про сплату 

комунальних послуг та бази даних власників об’єктів нерухомості. Після 

опрацювання даних та відповідних процедур кількість об’єктів, які 
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підлягають оподаткуванню, було збільшено з 16 тис. до 26 тис. одиниць 

[336]. 

В Албанії зареєстрованими є 83% об’єктів нерухомості у сільських 

населених пунктах, проте лише 25% - у міських. Оскільки більшість об’єктів 

нерухомості є незареєстрованими в містах, органи місцевого самоврядування 

недоотримують значні фінансові ресурси. Для вирішення цієї проблеми 

органи місцевого самоврядування створюють свої власні бази даних об’єктів 

нерухомості. В окремих містах темп приросту майнових податків сягав 190% 

[335]. 

Відповідно до Податкового кодексу, база оподаткування податком на 

нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, яке перебуває у власності 

фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних  

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Разом з тим, такий 

реєстр, як спеціально запроваджений програмний продукт, не забезпечує у 

повному обсязі потреби органів місцевого самоврядування в необхідній 

інформації щодо нерухомого майна.  Передовсім зазначене програмне 

забезпечення не дає можливості сформувати повний перелік нерухомості по 

конкретній адміністративно-територіальній одиниці, що ускладнює роботу 

органів місцевого самоврядування та не сприяє ефективності справляння 

податку на таке майно.  

З іншої сторони, суттєвою проблемою адміністрування податку на 

нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, є те, що, відповідно до 

Податкового кодексу, дані Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно формуються на підставі документів на право власності. Загалом по 

Україні, зокрема по сільських адміністративно-територіальних одиницях,  

близько половини приватних житлових будинків характеризуються 

відсутністю відповідних документів у їх власників, хоча вони давно 

використовуються за призначенням. Відповідно таке майно, згідно 

законодавства, не може обкладатися податком на нерухомість. Це і є 
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причиною суттєвого недонадходження податку на нерухоме майно до 

місцевих бюджетів.  

Для вирішення зазначеної проблеми можна було б розширити перелік 

документів, які можуть слугувати підставою для оподаткування нерухомості. 

Зокрема включити до нього технічний паспорт об’єкта нерухомості або 

книги погосподарського обліку, які ведуться безпосередньо на рівні органів 

місцевого самоврядування, що може значно спростити адміністрування 

податку.  

Безперечно, найбільш коректним варіантом є формування податкової 

бази податку на майно на основі документів про право власності. Проте на 

сьогодні справляння податку на основі наявності інших документів 

дозволить забезпечити суттєве збільшення доходної частини місцевих 

бюджетів. Для цього пункт 266.3.2 Податкового кодексу необхідно 

доповнити нормою, яка б визначала базу оподаткування об’єктів житлової і 

нежитлової нерухомості, а також їх часток, які не зареєстровані в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або на які немає 

документів на право власності у фізичних осіб, на підставі технічного 

паспорта та/або книг погосподарського обліку. 

Ще одним вагомим аспектом справляння майнових податків є 

забезпечення ефективності їх збору. Зарахування майнових податків до 

складу місцевих не обов’язково має означати перекладення усього 

адміністративного тягаря на рівень органів місцевого самоврядування. В 

багатьох країнах за збір цих податків відповідає національна податкова 

адміністрація. Тим не менше, це вимагає ефективної системи взаємодії між 

органами місцевого самоврядування та відповідними державними 

структурами.  

Попри зазначене на даний час в розвинених країнах спостерігаються 

тенденції посилення децентралізації управління доходами місцевих 

бюджетів. Національні податкові адміністрації не є зацікавленими у 

максимізації надходжень до місцевих бюджетів, а податки на майно 
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характеризуються низькою питомою вагою в складі доходів державного 

бюджету. Тому зрозумілим є те, що в тих країнах, де органи місцевого 

самоврядування взяли на себе завдання з адміністрування майнових податків 

(Македонія, Сербія), показник доходів від їх справляння значно зріс [326]. 

Відтак, оскільки органи місцевого самоврядування  найбільше зацікавлені у 

максимізації надходжень від справляння податків на майно, яке 

безпосередньо залежить від ефективності їх адміністрування, доцільним є 

наділення їх повноваженнями у цій сфері. 

Прямий вплив на справляння майнових податків та обсяги надходжень 

до місцевих бюджетів мають особливості визначення бази оподаткування. 

Найбільш вірним з точки зору справедливого розподілу податкового 

навантаження на платників майнових податків є визначення бази 

оподаткування на основі ринкової вартості майна. Разом з тим, ефективне 

оподаткування майна на основі проведення оцінки його вартості є доволі 

складним процесом і потребує, по-перше, достатньої і правдивої інформації, 

по-друге, кваліфікованих оцінювачів відповідних нерухомих об’єктів та 

земельних ділянок, по-третє, розвиненого ринку нерухомості та землі. 

Відповідно в країнах з низьким рівнем розвитку відповідного ринку 

проведення оцінки на основі визначення ринкової вартості є, по суті, 

неможливим або дуже складним процесом. Тому в багатьох країнах, зокрема 

державах Східної Європи (як і в Україні) процес оцінки об’єкта 

оподаткування не ґрунтується на ринковій вартості майна.  

Для прикладу, при оподаткуванні нерухомого майна на місцевому рівні 

в таких країнах як Болгарія та Румунія під час проведення оцінки майна (яке 

здійснюється за площею будівлі) враховуються певні чинники та 

коефіцієнти, які дозволяють диференціювати суму податку для різних 

платників за їх майно. Так, в Румунії при визначенні бази оподаткування 

враховуються [326]: 

258. Тип будівлі - диференціюється за такими ознаками: 
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- житлова будівля з бетонними сталевими каркасами або з зовнішніми 

стінами з обпаленої цегли або інших матеріалів, які отримані внаслідок 

термічної/хімічної обробки; 

- житлова будівля  з дерев’яними зовнішніми стінами, з натурального 

каменю або інших матеріалів, які не піддаються термічній обробці; 

- нежитлові споруди з бетонними сталевими каркасами або з 

зовнішніми стінами з обпаленої цегли або інших матеріалів, які піддаються 

термічній/хімічній обробці; 

- нежитлові споруди з дерев’яними стінами, натурального каменю або 

інших матеріалів, які не піддаються термічній/хімічній обробці. 

259. Стан підключення будівлі до відповідних комунікацій 

(водопостачання, водовідведення, електроенергія, теплопостачання)–

коефіцієнт різниться більше як у 1,5 раза; 

260. Тип поселення та зона в його межах – визначено коефіцієнти для 

п’яти типів поселення та чотирьох зон в межах поселення; 

261. Врахування дати будівництва– так, база оподаткування 

зменшується на 20% для будівель, які побудовані 50 і більше років тому, на 

10% для будівель, побудованих 30-50 років тому;  

262. Врахування площі будівлі – для житлових приміщень, площа 

яких більша 150 кв. м., база оподаткування збільшується на 5% на кожні 

наступні 50 кв.м. 

В Болгарії для визначення бази оподаткування податком на 

нерухомість застосовують таку формулу[326]: 

 

TV = BV * CI * Ci * Cc *Ch * Cd * A,                           (5.1) 

де 

TV – це база оподаткування, 

BV– основна вартість одного кв.м. площі будівлі; 

CI– коефіцієнт місцерозташування будівлі; 

Ci – коефіцієнт інфраструктури; 
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Cc – коефіцієнт врахування індивідуальних характеристик; 

Ch – коефіцієнт висоти будівлі; 

Cd – коефіцієнт амортизації будівлі; 

А – площа будівлі, кв.м. 

 

Основна вартість 1 кв. м. (BV) різниться в залежності від того, яка саме 

будівля оподатковується – житлова чи нежитлова, а якщо житлова –квартира 

це чи будинок. При цьому, як і в Румунії, враховуються будівельні 

характеристики об’єкта оподаткування.  

Врахування місця розташування об’єкта оподаткування 

характеризується наявністю відповідних коефіцієнтів (CI), які визначаються  

в залежності від типу поселення і зони в його межах; відтак існує 99 значень 

цього коефіцієнта.  

Коефіцієнт інфраструктури (Ci) передбачає врахування підключення до 

комунікацій, а саме до: водопостачання, водовідведення, електрики, 

телефонної лінії, централізованого опалення, вулично-дорожньої мережі. При 

цьому, коефіцієнт по кожній категорії змінюється в залежності від того, чи 

дана комунікація доступна / недоступна / доступна не безпосередньо в 

будівлі, а в кварталі. 

Врахування індивідуальних характеристик будівлі (Cc) передбачає 

акцент на: 

1) кількості поверхів у будівлі, а у випадку квартири – поверху, на 

якому вона розташована; 

2) фізичний стан будівлі; 

3) встановлення окремих покращень – індивідуального опалювального 

обладнання, системи кондиціонування, покращених віконних систем, шумо- 

та теплоізоляції, особливостей покрівельних матеріалів та зовнішнього і 

внутрішнього декору. 

Коефіцієнт висоти (Ch) враховується при визначення бази 

оподаткування лише для будівель, які використовуються у виробництві та 
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сільському господарстві у випадку, якщо висота від підлоги більша чотирьох 

метрів. 

Коефіцієнт амортизації (Cd) передбачає врахування річного відсотка 

амортизації будівлі згідно особливостей її будівництва. 

В Україні визначення бази оподаткування податком на нерухоме майно 

також здійснюється з урахуванням площі об’єкта. Разом з тим, окрім 

можливості самостійного визначення податкових ставок щодо різних 

об’єктів на місцевому рівні, жодні коефіцієнти для диференціації бази 

оподаткування не застосовуються. З однієї сторони, максимально спрощене 

визначення бази оподаткування дозволяє спростити адміністрування податку. 

Проте, з іншої сторони, сплата однакової суми податку за будівлі, однакові за 

площею, проте різні за амортизаційними характеристиками та навіть 

ринковою вартістю є несправедливою. 

На нашу думку, неврахування взазначених чинників при оподаткуванні 

нерухомого майна не сприяє правильному рівномірному розподілу 

податкового навантаження. Якщо звернути увагу на те, як встановлюються 

правила оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на рівні територіальних громад, можна констатувати доволі 

спрощений підхід до оподаткування майна, при якому можливе врахування 

лише таких чинників: 

- в яких цілях використовується майно; 

- хто є платником податку – фізична чи юридична особа; 

- площа об’єкта оподаткування; 

- місце розташування об’єкта в межах певної зони – врахування цього 

чинника є характерним лише для великих міст. 

Попри це, оскільки встановлення податку повністю передане на 

місцевий рівень, при визначенні ставок не враховується ні тип поселення, ні 

віддаленість від важливих міських центрів. 

На нашу думку, база оподаткування для різних типів будівель має 

диференціюватися у випадку оподаткування саме площі будівлі. При 
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оподаткуванні ринкової вартості нерухомого майна, як це відбувається у 

розвинених країнах Заходу, враховується і стан будівлі, і її вік, і місце 

розташування. Тому у випадку оподаткування площі доцільним є визначення 

коефіцієнтів для диференціації бази оподаткування за такими факторами: 

1. Місцерозташування будівлі: 

- вид поселення – місто/село; 

- віддаленість від важливих економічних центрів – обласних центрів, 

міст обласного значення, районних центрів; 

- зональність в межах міста; 

2. Рік зведення будівлі і її вік; 

3. Будівельні характеристики та фізичний стан об’єкта оподаткування; 

4. Підключення до комунікацій. 

Застосування такого методу оцінки бази оподаткування може стати 

ефективним варіантом поєднання централізованої контрольної практики та 

автономного встановлення податку на нерухомість на рівні органів місцевого 

самоврядування. Разом з тим, це дозволить вирівняти податкове 

навантаження і справедливо його розподілити між платниками податку, 

оскільки зазначені коефіцієнти сприятимуть наближенню бази 

оподаткування до ринкової вартості об’єктів нерухомості. 

Порівнюючи моделі оцінки землі як об’єкта майнового оподаткування, 

можна виділити три основні способи визначення податкової бази: на основі 

площі ділянки, на основі її ринкової вартості та самооцінка (є характерною та 

певним чином виправданою для країн з низьким рівнем адміністративної 

спроможності). Якщо порівняти методи оцінки землі на основі визначення її 

ринкової вартості та оцінки за площею, можна зауважити такі переваги 

першої моделі: при визначенні ринкової вартості землі забезпечується 

максимальне врахування характерних особливостей об’єкта оподаткування, а 

також рівня розвитку відповідної території, де розташована ділянка. Відтак 

такий метод оцінки сприяє справедливому розподілу податкового 

навантаження при оподаткуванні платою за землю. Разом з тим, модель 



367 
 

 

оцінки ринкової вартості землі є можливою для використання лише в країнах 

з розвиненим ринком землі, що не дозволяє використання її в Україні. 

В Україні оподаткування землі здійснюється на основі визначення її 

нормативної грошової оцінки, яка, відповідно до Податкового кодексу, 

визначається як капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, 

визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. При 

цьому, розрахунки здійснюються на основі врахування площі землі та низки 

коефіцієнтів, які коригують суму податку в залежності від типу та 

місцезнаходження ділянки. Для прикладу, для земель сільськогосподарського 

призначення враховуються особливості бонітування грунтів та природно-

сільськогосподарське районування; для земель в межах населених пунктів -  

можливі витрати на освоєння території. Слід зауважити, що сам механізм 

проведення нормативної грошової оцінки земель є неефективним та 

непрозорим, оскільки включає врахування численних факторів та 

коефіцієнтів, обчислених на застарілих та неактуальних даних, тому 

потребує перегляду та доопрацювання. 

Як висновок, слід зауважити, що питання максимізації надходжень від 

справляння майнових податків безпосередньо залежить від ефективності їх 

адміністрування. Для покращення справляння майнових податків і їх 

справедливого встановлення доцільно:  

- по-перше, чітко визначити склад об’єктів оподаткування та 

мінімізувати кількість об’єктів, які звільняються від оподаткування або не 

оподатковуються, та надання пільг по сплаті цих платежів до бюджетів, 

оскільки такі звільнення є прихованими фінансовими втратами 

територіальних громад;  

- по-друге, забезпечити максимальне покриття податкової бази шляхом 

внесення змін до Податкового кодексу щодо доповнення нормою, яка б 

визначала базу оподаткування об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, 

на які немає документів на право власності у фізичних осіб, на підставі 
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технічного паспорта та/або книг погосподарського обліку; надання органам 

місцевого самоврядування широких повноважень у сфері адміністрування та 

контролю майнових податків; 

- по-третє, удосконалити механізм оцінки бази оподаткування через 

встановлення низки коефіцієнтів для диверсифікації справляння податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до основних 

характеристик будівель, а також через удосконалення формули нормативної 

грошової оцінки землі. 

 

Висновки до розділу 5 

 

В результаті визначення напрямів розвитку місцевих бюджетів в 

умовах реформування місцевого самоврядування можна зробити такі 

висновки.  

1. Визначено ключові орієнтири розвитку місцевих бюджетів: 

нарощення дохідної бази місцевих бюджетів; забезпечення ефективного 

здійснення видатків з бюджетів територіальних громад; удосконалення 

надання міжбюджетних трансфертів, на основі виділення яких згруповано 

інструменти розвитку бюджетів на місцевому рівні. Серед них: встановлення 

та адміністрування місцевих податків і зборів; розвиток підприємництва на 

території громади; розпорядження майном, яке знаходиться у комунальній 

власності; співробітництво територіальних громад; управління та 

розпорядження земельними ресурсами; забезпечення правової культури 

органів місцевого самоврядування.   

2. Акцентовано увагу на необхідності розвитку підприємництва на 

території громади для забезпечення її фінансової спроможності, що вимагає 

врахування органами місцевого самоврядування ендогенних та екзогенних 

чинників впливу. Визначено три напрями роботи з боку органів місцевого 

самоврядування на шляху розвитку підприємництва в громаді: активізацію 

підприємницької активності жителів, залучення інвестиційних ресурсів та 
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нових підприємств  на територію та підтримку вже функціонуючих 

підприємств. 

3. Виділено основні напрями діяльності органів місцевого 

самоврядування для активізації підприємництва на території громади: 

стабільна фіскальна політика на місцевому рівні, зокрема в рамках 

встановлення та адміністрування місцевих податків та зборів; стабільність та 

простота в сфері вирішення юридичних питань; забезпечення ефективного 

землекористування, формування планової та функціональної структури 

земельних ділянок в межах громади, інформування потенційних інвесторів 

про можливості використання земель громади; можливість ефективного 

використання комунального майна громади та інформування потенційних 

інвесторів про ці можливості; інформаційна політика та організаційна 

культура на рівні органів місцевого самоврядування стосовно інвесторів, 

підтримка бізнес-ініціатив на рівні місцевої влади.  

4. Згруповано основні інструменти органів місцевого самоврядування 

для розвитку підприємництва на території громади: плани та програми 

економічного характеру; адміністративні та інструменти правового 

характеру; управління майном; фінансові інструменти; інструменти 

інституційного характеру;розвиток інфраструктури та забезпечення 

комунікацій; інструменти інформаційного характеру; інструменти соціальної 

політики на місцях. З аналізу рівня використання зазначених інструментів 

визначено: органи місцевого самоврядування ототожнюють роботу в напрямі 

розвитку підприємництва з розширенням та удосконаленням інфраструктури. 

Натомість, умовою розвитку підприємництва з боку органів місцевого 

самоврядування визначено використання системного підходу до 

застосування інструментів економічного стимулювання на території громади.  

5. Зауважено, що співробітництво територіальних громад як 

інструмент розвитку місцевих бюджетів в Україні лише починає 

використовуватися і сьогодні виступає способом забезпечення економії на 

масштабі для територіальних громад, а договори про співробітництво 
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характеризуються фрагментарністю. Акцентовано увагу на розвитку 

співробітництва як способу формування єдиного простору для спільного 

розвитку громад. Обгрунтовано потребу розгляду співробітництва громад з 

позиції реалізації завдань, які сприятимуть подальшому розвитку «зони» 

співробітництва та укріпленню взаємозв’язків між громадами-учасниками 

договору. 

6. Звернено увагу на різницю в територіальному та географічному 

розташуванні громад в контексті використання цього інструменту. Виділено 

можливості для околиць великих міст, оскільки передмістя - це розміщення в 

безпосередній близькості одна від одної територіальних громад, пов’язаних з 

містом та економічними, соціальними та історичними зв’язками. 

Співробітництво між такими громадами забезпечить економію на масштабі 

та можливість використання переваг міста для громад навколо нього. Щодо 

територіальних громад, віддалених від міських центрів, сформовано 

пропозицію використання співробітництва для подолання проблеми низької 

привабливості таких громад для підприємницьких структур, серед яких 

низька щільність населення та високі витрати.   

7. В напрямі пошуку шляхів нарощення доходної бази місцевих 

бюджетів досліджено шляхи максимізації надходжень від справляння 

майнових податків (плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки).  Виділено чинники економічного, політичного та 

адміністративного впливу  на регулювання майнового оподаткування. До 

політико-економічних чинників, які визначають рівень податкового 

навантаження на платника податку, віднесено склад об’єктів оподаткування 

та податкові ставки. До адміністративних або чинників управління, які 

визначають рівень реалізації податкового навантаження, - рівень покриття 

податкової бази, особливості оцінки бази оподаткування та ефективність 

збору податку та заборгованості по його сплаті. 

8. Для покращення справляння майнових податків і їх справедливого 

встановлення виділено такі напрями: чітке визначення складу об’єктів 
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оподаткування та мінімізація кількості об’єктів, які звільняються від 

оподаткування або не оподатковуються, та надання пільг по сплаті цих 

платежів до бюджетів; забезпечення максимального покриття податкової 

бази шляхом внесення змін до Податкового кодексу щодо доповнення 

нормою, яка б визначала базу оподаткування об’єктів житлової і нежитлової 

нерухомості, на які немає документів на право власності у фізичних осіб, на 

підставі технічного паспорта та/або книг погосподарського обліку; надання 

органам місцевого самоврядування широких повноважень у сфері 

адміністрування та контролю майнових податків; удосконалення механізму 

оцінки бази оподаткування через встановлення низки коефіцієнтів для 

диверсифікації справляння податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, відповідно до основних характеристик будівель, а також 

через удосконалення формули нормативної грошової оцінки землі. 

Основні результати наукового дослідження, що отримані в даному 

розділі опубліковані автором у наукових працях [232; 233; 238; 241; 248; 358; 

359; 360]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення важливої наукової проблеми, пов’язаної з 

розробленням теоретико-методологічних засад, розвитком науково-

методичних підходів та обґрунтуванням практичних рекомендацій щодо 

розвитку місцевих бюджетів в контексті фінансової децентралізації в Україні. 

Висновки концептуального, теоретико-методологічного та науково-

прикладного характеру зводяться до такого. 

1. У контексті фінансової децентралізації роль місцевих бюджетів у 

розвитку місцевого самоврядування значно посилюється, адже в результаті 

перерозподілу ресурсів та повноважень на користь органів місцевого 

самоврядування зростає залежність фінансової спроможності 

адміністративно-територілаьних одиниць від організаційних, економіко-

соціальних та політичних дій органів управління територіальної громади при 

вирішенні локальних завдань. В частині врахування особливостей впливу 

останніх на процеси соціально-економічного розвитку територіальних громад 

виділено залежність формування та виконання місцевих бюджетів від 

економічного потенціалу території та наявності учасників бюджетних 

відносин, а також акцентовано на соціальній спрямованості, законодавчій та 

нормативно-правовій визначеності місцевих бюджетів та їх залежності від 

особливостей організації міжбюджетних відносин. 

2. Узагальнення наукових підходів до визначення місцевих бюджетів  

дозволило зауважити доцільність дослідження їхнього розвитку  відповідно 

до історичного розвитку інститутів державності та місцевого 

самоврядування. До засадничих положень, які розкривають сутність місцевих 

бюджетів та визначають теоретико-методологічні напрями до їх дослідження, 

віднесено: а) формування у суспільно значущих цілях як вагомого елемента 

фінансової системи; б) визначення як правового акту, згідно з яким виконавчі 

органи влади отримують легітимне право на розпорядження публічними 
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ресурсами. Виділено такі ознаки місцевих бюджетів: територіальна 

приналежність до адміністративно-територіальної одиниці як форми 

організації населення; соціальна спрямованість; формування на основі 

використання економічного потенціалу території; обумовленість 

міжбюджетними відносинами; законодавча та нормативно-правова 

визначеність. 

3. З’ясовано роль фінансової децентралізації у забезпеченні розвитку 

системи місцевих бюджетів, що полягає в її спрямованості на забезпечення 

горизонтальної та вертикальної бюджетної конкуренції, яка сприятиме 

економічному розвитку територій й регіонів, покращенню якості надання 

суспільних послуг і забезпечить можливість збільшення аллокативної 

ефективності від надання таких послуг. Зосереджено увагу на визначенні 

децентралізації як чинника зміщення акцентів державної регіональної 

політики із забезпечення пропорційного розвитку регіонів на фінансове 

забезпечення інноваційно-активних стійких економічно розвинених 

територій. Поряд із зазначеними перевагами визначено основні ризики 

децентралізації, пов’язані з переміщенням уваги на задоволення локальних 

інтересів та зниженням ваги регіональних та національних, зростанням 

корупції на рівні місцевих органів управління та посиленням диференціації 

розвитку територій та регіонів.  

4. На основі узагальнення досвіду країн-членів ЄС обґрунтовано 

концептуальні складові адміністративно-фінансової децентралізації в 

Україні, серед них: а) укрупнення територіальних громад та регіонів 

(дослідження досвіду європейських країн вказує на існування 

взаємозалежності рівня фінансової спроможності адміністративно-

територіального утворення й кількості населення на його території); б) 

забезпечення фінансової спроможності регіонів та територіальних громад за 

рахунок розмежування і законодавчого закріплення видаткових і 

функціональних повноважень центральних та місцевих органів влади і 
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органів місцевого самоврядування та нарощення економічного потенціалу 

території. 

5. Здійснення порівняльного аналізу ефективності формування й 

виконання місцевих бюджетів до та в умовах реформи місцевого 

самоврядування в Україні дало змогу встановити, що бюджетно-податкова 

децентралізація супроводжувалася формуванням ефективної податкової бази 

для наповнення місцевих бюджетів та введенням в дію нової системи 

міжбюджетного регулювання, горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності місцевих бюджетів, що дозволяє забезпечити 

справедливий розподіл бюджетних ресурсів. Разом з тим, ці зміни 

спричинили зростання диференціації фінансової спроможності місцевих 

бюджетів.  

6. В роботі розроблено методику моніторингу адміністративно-

фінансової децентралізації в частині визначення фінансової спроможності 

об’єднаних територіальних громад.  Проведене дослідження ґрунтується на 

оцінюванні можливостей і ризиків розвитку ОТГ з різною чисельністю 

населення, що пов’язано зі створенням на першому етапі як адміністративно-

територіальних одиниць з чисельністю до 2-х тис. осіб, так і громад з 

населенням у 20 тис. осіб.  Виявлено зв’язок між чисельністю жителів та 

фінансовою спроможністю громади (громади з більшою чисельністю жителів 

мають більший фінансовий потенціал), причиною чого є сприятливе 

середовище для розвитку бізнесу, трудових ресурсів та ринку збуту 

продукції, а також фінансові можливості для утримання та розвитку 

інфраструктури у великих громадах. 

7. Дослідження особливостей видаткової політики органів місцевого 

самоврядування дало змогу акцентувати увагу на орієнтуванні місцевих 

бюджетів в період до реформи саме на забезпечення соціальних потреб. В 

умовах проведення реформи фінансової децентралізації відбулося зниження 

питомої ваги соціальних видатків у складі видатків місцевих бюджетів та 

спрямування фінансових ресурсів на подолання проблеми низького 
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економічного розвитку територій. В цьому контексті проаналізовано основні 

напрями видатків розвитку місцевих бюджетів та джерела державної 

підтримки соціально-економічного розвитку громад. Виявлено проблему 

використання бюджетних коштів на оновлення інфраструктури громади, а не 

на її економічний розвиток інвестиції та інновації, що, з однієї сторони, не 

сприяє подоланню дисбалансів у бюджетній системі, проте, з іншої, виступає 

чинником залучення інвестиційних ресурсів в громаду.  

8. Визначено джерела фінансового забезпечення соціально-

економічного розвитку територіальних громад. Акцентовано на 

удосконаленні порядку надання субвенції на соціально-економічний 

розвиток окремих територій. Виявлено проблему відсутності прозорого та 

ефективного механізму розподілу коштів субвенції. Запропоновано 

поєднання умов надання субвенцій зі стратегічними планами розвитку 

регіонів і громад, проведення їх розподілу між регіонами з урахуванням 

частки населення адміністративно-територіальних одиниць у складі 

населення країни, що буде відповідати принципу соціальної справедливості 

та сприятиме усуненню корупційних ризиків при наданні субвенцій, отже 

дасть змогу сформувати ефективний механізм розподілу коштів. 

9. У роботі запропоновано концептуальну модель ефективного 

використання економічного та фінансового потенціалу територій в умовах 

адміністративно-фінансової децентралізації, яка передбачає ефективне 

використання внутрішнього потенціалу громади, що поєднує бюджетний 

потенціал, фінансові ресурси суб’єктів господарювання, домашніх 

господарств та фінансово-кредитних установ. В основу моделі покладено 

оцінку економічного та фінансового потенціалу адміністративно-

територіальних одиниць та врахування цілей та завдань довгострокової 

стратегії соціально-економічного розвитку. Зазначено, що потреба 

довгострокового планування соціально-економічного розвитку 

територіальної громади та необхідність визначення стратегічних напрямів її 

розвитку викликана зміною внутрішніх та зовнішніх умов функціонування 
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громади як такої, зміною системних підходів до питання управління 

регіональним та місцевим розвитком та потребою визначення пріоритетів 

розвитку громади. 

10. Сформульовано напрями розвитку місцевих бюджетів в контексті 

адміністративно-фінансової децентралізації. Акцентовано увагу на ролі 

місцевих бюджетів як фінансової бази функціонування громад, на основі 

чого визначено орієнтири розвитку місцевих бюджетів за основними 

напрямами: нарощення дохідної бази; забезпечення ефективного здійснення 

видатків; удосконалення порядку надання міжбюджетних трансфертів. Для їх 

досягнення обґрунтовано доцільність використання економічних важелів для 

забезпечення соціально-економічного розвитку місцевих бюджетів та 

забезпечення: встановлення та адміністрування місцевих податків і зборів в 

напрямку розширення складу місцевих податків та посилення їх фіскальної 

ролі за рахунок ефективного використання фінансових інструментів; 

ефективного розпорядження майном, яке знаходиться у комунальній 

власності, що дає можливість отримання доходу від надання майна в оренду 

або його продажу чи за умови ефективного користування ним та дозволяє 

отримати додаткові надходження до місцевого бюджету; управління та 

розпорядження земельними ресурсами для забезпечення меж населеного 

пункту, ефективного використання земельних ділянок та залучення 

інвесторів на територію громади. 

11. Встановлено залежність спроможності територіальної громади від 

рівня економічного розвитку і функціонування на її території 

підприємницьких структур. Розвинуто організаційно-економічні підходи до 

розвитку підприємництва в територіальних громадах через нарощення 

підприємницької активності жителів громади, залучення інвестиційних 

ресурсів на територію, підтримку вже функціонуючих та створення нових  

підприємств. Виділено орієнтири, досягнення яких в результаті діяльності 

органів місцевого самоврядування сприятиме активізації підприємництва на 

території громади, серед них: стабільна фіскальна політика на місцевому 
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рівні, зокрема в рамках встановлення та адміністрування місцевих податків 

та зборів; стабільність та простота нормативно-правового визначення 

функціонування територіальної громади; забезпечення ефективного 

землекористування, досягнення ефективних взаємозв’язків з потенційними 

інвесторами, зокрема інформування про можливості використання земель 

громади; ефективне використання комунального майна громади та 

інформування потенційних інвесторів про ці можливості; інформаційна 

політика й організаційна культура на рівні органів місцевого самоврядування 

стосовно інвесторів, підтримка бізнес-ініціатив на рівні місцевої влади.  

12. Визначено напрями удосконалення податкових механізмів 

наповнення місцевих бюджетів. Шляхом оптимізації справляння податку на 

доходи фізичних осіб є трансформації механізму ПДФО в частині 

зарахування податку до відповідного бюджету за місцем реєстрації 

(проживання) платника, що сприятиме більш ефективному адмініструванню 

податку та зменшенню ухилень від його сплати. Обгрунтовано необхідність 

удосконалення системи адміністрування майнових податків як фінансової 

бази місцевого самоврядування на основі дослідження систем 

адміністрування майнових податків в розвинених країнах, визначення 

переваг та ризиків їх запровадження. 

13. Акцентовано увагу на важливості реформування адміністрування 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в напрямі: 

мінімізації кількості об’єктів, які звільняються від оподаткування, та 

податкових пільг, оскільки все це призводить до недонадходження коштів до 

бюджетів територіальних громад; удосконалення механізму оцінки об’єктів 

оподаткування через встановлення коригуючих коефіцієнтів, що враховують 

їх якісні характеристики, а також через удосконалення формули нормативної 

грошової оцінки землі. Запропоновано внесення змін до Податкового кодексу 

України стосовно визначення об’єктів оподаткування житлової і нежитлової 

нерухомості, на які немає у фізичних осіб документів на право власності, на 

підставі технічного паспорта та/або книг погосподарського обліку.  
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14. Запропоновано та обґрунтовано комплексний підхід до формування 

та реалізації бюджетної політики розвитку регіону, що охоплює комплекс 

заходів, пов’язаних із затвердженням на регіональному рівні програми 

сприяння співробітництву територіальних громад, визначенням фінансових 

важелів стимулювання такої взаємодії, використанням співробітництва 

громад для оптимізації формування доходів і використання бюджетних 

ресурсів. Встановлено доцільність використання співробітництва 

територіальних громад з позиції стратегічного розвитку «зони 

співробітництва» як єдиного простору для розвитку та зміцнення 

взаємозв’язків між громадами-учасниками договору. Акцентовано на 

можливостях реалізації цієї функції з позиції врахування різниці в 

територіальному розташуванні громад. Співробітництво громад в межах та 

поблизу великих міст забезпечить можливість використання переваг міста 

для громад навколо нього, а взаємодія територіальних громад, віддалених від 

міських центрів, має бути направлена на подолання проблеми їх низької 

інвестиційної привабливості.  

15. Обгрунтовано дуальність сутності співробітництва територіальних 

громад як інструмента реалізації завдань громади та оптимізації 

використання коштів місцевих бюджетів та як засобу втілення проектів 

регіону, тобто співробітництво визначено як інструмент формування 

взаємовідносин на рівні «громада-громада» та «громада-регіон». 

Аргументовано використання співробітництва територіальних громад в 

контексті фінансування розвитку регіону, а не окремої громади, сприяння 

ефективного використання коштів місцевих бюджетів через їх спрямування 

на комплексний розвиток територій за рахунок використання «активів» і 

фінансових ресурсів численних територіальних громад. 

Основні результати дослідження використовуються у діяльності 

Міністерства регіонального розвитку, житлово-комунального господарства 

та будівництва, Львівської обласної ради, Львівської обласної державної 

адміністрації, Львівської міської ради, Городоцької районної державної 
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адміністрації, Підберізцівської об’єднаної територіальної громади, 

Великолюбінської об’єднаної територіальної громади, Регіонального філіалу 

Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Склад доходів місцевих бюджетів УРСР за 1960 р. та  

1965-1974 рр., млн. крб. 

 

1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Доходи 2848,4 4014,3 4135,4 4596,6 5040,6 5076 5405 5477 5842 6152 6712 

Податок з обороту 883,6 1217,8 1342,7 1165,1 1014,6 1416 1587 1620 1514 1994 2166 

Платежі державних 
підприємств та 
організацій 509,3 987,8 1267,9 1513,8 1705,4 1608 1714 1758 1798 1895 2025 

Прибутковий 
податок з 
населення 247,5 367,1 411,8 552,5 742,3 810 885 842 895 943 986 

Прибутковий 
податок з 
підприємств та 
організацій 288,7 340,5 243,3 302,7 139,4 214 177 164 185 217 211 

Місцеві податки та 
збори 137,7 160,3 166,7 175,3 180,7 183 176 183 195 203 206 

Інші доходи 
місцевих бюджетів 781,6 940,8 703 887,2 1258,2 845 866 910 1255 900 1118 

Джерело: на основі [294]. 
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Додаток Б 

Динаміка надходження до місцевих бюджетів ПДФО у 2012-2017 рр. 

 

Області 
ПДФО, тис. грн 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Автономна Республіка 
Крим 2253607,6 2337562,0         

Вінницька 1644537,5 1747676,1 1874186,7 1763035,2 2716061,5 4028895,5 

Волинська 851874,1 887925,8 967698,1 927330,8 1436518,5 2119756,7 

Дніпропетровська 5890603,4 6124788,0 6448136,3 5994714,2 8301034,7 11297073,8 

Донецька 7937530,0 8589564,2 6865798,2 4155178,1 4660014,0 6349703,3 

Житомирська 1250227,2 1321299,6 1448505,2 1345435,7 2064951,4 2983842,9 

Закарпатська 895922,8 943457,8 1009589,6 971889,3 1514256,3 2230062,9 

Запорізька 2700375,0 2789435,2 2946449,6 2715510,2 4060502,5 5392388,6 

Івано-Франківська 1108641,4 1162778,1 1215028,8 1101870,8 1681926,2 2517199,5 

Київська 2809320,6 2966086,5 3139457,6 2977716,5 4510165,7 6196481,8 

Кіровоградська 1115844,7 1190126,7 1314000,1 1164315,2 1736968,4 2595357,2 

Луганська 2984889,8 3082891,4 2362609,0 1180690,5 1324988,5 1897495,8 

Львівська 2829864,9 2993041,8 3189197,9 3035034,9 4623484,8 6642290,4 

Миколаївська 1399386,9 1503499,5 1618361,3 1505137,3 2271621,4 3113874,0 

Одеська 3040589,5 3222081,6 3386554,1 3165257,2 4704490,2 6609804,7 

Полтавська 2299059,5 2411863,3 3476087,0 2312376,8 3476234,8 4854293,0 

Рівненська 1081968,0 1146505,5 1190714,2 1099095,9 1612572,9 2330159,6 

Сумська 1303676,6 1373817,4 1432378,8 1326641,7 2040032,6 2992571,9 

Тернопільська 816548,5 854575,7 892945,6 850104,3 1276707,5 1946001,2 

Харківська 3787336,9 4001951,8 4188134,6 3777381,3 5579259,8 7884845,7 

Херсонська 952555,9 988791,2 1051349,9 971404,3 1477079,3 2183335,8 

Хмельницька 1248131,7 1334534,8 1443244,9 1331170,9 2002341,2 2953076,8 

Черкаська 1416516,7 1487485,3 1579613,4 1409581,9 2106571,8 3090052,9 

Чернівецька 624612,4 648475,0 682316,0 616069,8 915894,7 1364205,9 

Чернігівська 1098244,7 1152299,5 1257213,9 1181670,9 1765719,8 2533948,0 

м.Київ  7026415,2 7565122,5 7985314,2 8042566,9 11085651,5 14628160,7 

м.Севастополь 697734,7 758398,5         
Джерело: на основі даних Міністерства фінансів України 
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Додаток В 

Динаміка видатків соціального спрямування місцевих бюджетів України у 2012 та 2017 рр. 

 

  

2012 2017 Темп 
приросту 
видатків, 

% 
Всього Освіта 

Охорона 
здоров'я 

Соціальний 
захист 

ЖКГ 
Духовний і 
фізичний 
розвиток 

Всього Освіта 
Охорона 
здоров'я 

Соціальний 
захист 

ЖКГ 
Духовний і 
фізичний 
розвиток 

Вінницька 7353,2 2555,0 1621,6 1722,4 306,7 355,0 19917,6 5342,1 3584,0 6327,6 778,5 767,0 270,9 
Волинська 5233,8 1860,8 955,1 1490,4 197,6 239,5 13096,4 4001,0 1973,7 4433,9 293,1 484,0 250,2 

Дніпропетровська 16326,2 4923,0 3594,9 3210,5 2066,2 651,9 41374,3 10269,7 7269,7 10356,5 2804,7 1488,9 253,4 
Донецька 21595,2 5596,8 5089,6 4091,6 3482,3 983,8 24668,2 5780,6 4100,7 6524,8 3746,5 943,5 114,2 

Житомирська 6033,9 2192,4 1260,6 1556,3 210,0 282,3 15188,2 4505,8 2501,9 5289,2 437,7 594,4 251,7 
Закарпатська 5487,2 2110,9 1078,1 1574,0 78,3 265,8 13445,4 4436,1 2325,7 3996,8 376,9 553,0 245,0 
Запорізька 7973,6 2753,4 1983,4 1715,9 400,9 449,3 21718,2 5922,6 4414,0 5805,8 1232,1 866,0 272,4 

Івано-Франківська 6634,1 2126,3 1397,2 1771,9 140,2 352,1 16550,6 4430,8 2747,6 5888,8 475,7 709,0 249,5 
Київська 8341,1 2817,2 1738,9 1840,8 530,2 457,9 23926,0 6328,1 3943,2 6721,0 1397,5 1053,7 286,8 

Кіровоградська 4691,6 1673,6 1021,2 1134,6 248,0 226,9 11832,6 3544,1 2147,3 3802,3 406,9 501,2 252,2 
Луганська 9793,7 2762,1 2415,8 2012,8 959,4 560,9 8716,6 2171,8 1987,6 2650,9 300,3 419,7 89,0 
Львівська 10845,2 3699,5 2376,0 2759,4 535,1 559,7 30887,8 8026,6 5051,8 9659,0 1115,6 1295,0 284,8 

Миколаївська 5321,2 1907,3 1186,0 1276,4 209,7 277,9 13005,5 4015,1 2251,8 3637,9 777,0 651,1 244,4 
Одеська 10413,0 3305,2 2147,3 2469,2 646,8 496,6 29258,3 7517,1 4640,0 5981,8 2479,1 1140,9 281,0 

Полтавська 6948,9 2229,1 1466,4 1568,4 397,5 359,5 19939,5 4889,6 3511,7 6270,6 1148,3 863,2 286,9 
Рівненська 5678,0 1952,2 1101,9 1693,0 175,3 264,0 14291,4 4326,8 2336,5 5146,0 549,4 555,1 251,7 
Сумська 5035,8 1774,5 1143,1 1224,8 244,8 248,8 13637,9 3566,8 2378,4 4760,3 670,3 562,5 270,8 

Тернопільська 4705,2 1762,1 999,6 1228,9 121,4 268,6 12286,1 3676,2 1953,9 4592,2 461,2 539,1 261,1 
Харківська 11861,7 3409,3 2627,1 2535,8 1284,8 604,4 31066,0 7139,2 5207,5 8652,6 2463,5 1708,5 261,9 
Херсонська 4771,8 1819,9 1008,0 1143,9 184,5 238,9 11346,3 3814,0 2023,2 3449,4 376,7 532,7 237,8 
Хмельницька 6068,3 2250,0 1220,1 1500,2 310,2 309,0 15815,6 4587,2 2645,4 5483,6 606,1 650,1 260,6 
Черкаська 5942,8 2001,3 1362,0 1390,6 275,7 299,6 15778,8 4209,5 2912,7 5492,7 453,6 657,2 265,5 
Чернівецька 4100,4 1433,8 833,5 1092,6 112,5 201,4 10190,4 2993,1 1713,5 3511,1 245,5 397,1 248,5 
Чернігівська 4902,5 1708,2 1137,3 1162,5 221,4 288,2 12928,7 3327,4 2288,9 4384,1 345,4 564,0 263,7 

м. Київ 23668,3 4626,6 3786,1 2550,4 5372,4 739,2 49257,1 11538,6 9329,6 7857,6 3258,8 1952,6 208,1 

Джерело: на основі даних Міністерства фінансів України 
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Додаток Г 
Вихідні дані для розрахунку інтегрального індексу рівня бюджетної децентралізації за доходами 

Області 
Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) Податкові доходи Населення, тис. осіб 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016  2017 2013 2014 2015 2016  2017 

Вінницька 2824975,7 3111272,2 3790497,1 5651428,8 8225000,0 2425523,2 2584369,3 3069667,3 4722602,5 6780778,6 1627,0 1618,3 1610,6 1590,4 1575,8 

Волинська 1452190,8 1590282,6 2208991,0 3092339,7 4726100,0 1187349,2 1287142,5 1668168,4 2511924,8 4052391,1 1040,0 1041,3 1042,9 1041,0 1038,5 

Дніпропетровська 10137379,9 11030332,9 13203373,2 17944679,5 23266400,0 9268782,3 10122994,0 11841473,1 16144582,0 21314164,3 3307,8 3292,4 3276,6 3230,4 3231,1 

Донецька 12455113,9 9651856,4 7093164,1 8764561,6 11944900,0 11226043,4 8884270,0 6162557,1 7628759,9 10539816,0 4375,4 4343,9 4297,0 4244,0 4200,5 

Житомирська 2171617,2 2358501,0 2765170,4 4021738,5 5695800,0 1860158,4 2055307,5 2301722,5 3452421,0 4994905,3 1268,9 1262,5 1256,0 1240,5 1231,2 

Закарпатська 1460982,0 1580068,0 2071088,0 3106913,1 4608800,0 1244347,9 1343020,0 1713781,1 2653675,2 3991115,4 1254,4 1256,9 1259,6 1258,8 1258,1 

Запорізька 4452063,2 4652441,0 5602231,3 8678006,3 10879000,0 4000840,6 4153475,0 4882207,1 7710210,3 9676529,3 1785,2 1775,8 1765,9 1739,5 1723,2 

Івано-Франківська 1929471,0 2028811,0 2571230,6 3662591,7 5071100,0 1669340,5 1735907,7 2089732,2 3163716,1 4423430,1 1381,8 1382,1 1382,6 1379,9 1377,5 

Київська 4715967,6 4833566,0 6141895,3 9223987,4 13762500,0 4063179,0 4210685,4 5135123,4 7805933,8 12181431,9 1722,1 1725,5 1729,2 1734,5 1754,3 

Кіровоградська 1886041,9 2042167,9 2419045,8 3564067,1 4902600,0 1662386,4 1824052,1 2080224,9 3169010,3 4442709,7 995,2 987,6 980,6 965,8 956,2 

Луганська 4456693,8 3306129,5 2163555,2 2479147,0 3163400,0 3931720,3 2989523,4 1733254,1 2177694,5 2714087,2 2256,5 2239,5 2220,0 2195,3 2167,8 

Львівська 4455380,3 4840165,6 6415479,1 9956389,1 13310000,0 3946145,6 4222754,8 5334591,1 8662268,6 11667131,1 2540,7 2538,4 2537,8 2534,0 2529,6 

Миколаївська 2289013,4 2415358,8 2942972,0 4338949,0 5812100,0 2001409,5 2140205,7 2483912,4 3770514,3 5164227,1 1173,5 1168,4 1164,3 1150,1 1141,3 

Одеська 5209555,8 5607458,1 6940472,2 10763301,3 15998700,0 4443396,5 4691353,6 5695388,9 9168141,0 14001750,8 2395,2 2396,5 2396,4 2386,5 2383,1 

Полтавська 3867876,9 3911443,3 4822853,7 6931430,4 9359900,0 3375026,5 3504722,4 4040774,6 5966623,7 8015474,3 1467,8 1458,2 1449,0 1426,8 1413,8 

Рівненська 1789234,6 1876386,7 2208440,3 3122491,2 4621000,0 1542515,0 1619350,2 1813748,3 2706301,8 4011937,7 1156,9 1158,8 1161,2 1162,7 1160,6 

Сумська 2223286,8 2290059,4 2718483,0 3998944,9 5664000,0 1899829,2 1965881,0 2262060,2 3456131,8 5013231,3 1143,2 1133,0 1123,4 1104,5 1094,3 

Тернопільська 1360498,2 1403391,7 1860904,2 2571603,4 3623300,0 1124007,9 1182265,6 1460595,9 2154196,1 3153325,7 1077,3 1073,3 1069,9 1059,2 1052,3 

Харківська 6439080,4 6567953,1 7872417,5 11305584,6 15070000,0 5611875,9 5822393,9 6736366,9 9815993,2 13515645,1 2744,4 2737,2 2731,3 2701,2 2694,0 

Херсонська 1700555,7 1827351,7 2273094,0 3299804,3 4502100,0 1401286,8 1466109,6 1799006,2 2748209,5 3773750,8 1078,2 1072,5 1067,9 1055,6 1047,0 

Хмельницька 2232051,5 2334869,4 2933449,4 4169827,2 5822200,0 1849555,6 1960168,3 2299609,3 3474304,9 4971825,8 1314,0 1307,0 1301,2 1285,3 1274,4 

Черкаська 2497995,7 2582214,9 3193383,6 4650648,8 6329500,0 2149614,4 2262666,1 2659758,9 3984487,2 5567795,5 1268,9 1260,0 1251,8 1231,2 1220,1 

Чернівецька 1284900,9 1244827,7 1655993,1 2529926,1 3116500,0 957517,7 1002909,0 1296453,5 2042525,2 2552978,2 907,2 908,5 910,0 908,1 906,7 

Чернігівська 1823556,6 1992038,8 2433623,2 3651252,3 5016600,0 1706912,5 1727268,0 2033270,1 3081428,5 4362414,0 1077,8 1066,8 1055,7 1033,4 1020,1 

м.Київ  12891335,8 14821268,6 22178203,9 29268232,6 35004000,0 10849534,8 11550598,3 15624913,1 24730589,6 30122281,3 2845,0 2868,7 2888,0 2925,8 2934,5 

Джерело: на основі даних Міністерства фінансів України 
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Продовження додатку Г 

Області 
Доходи (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) ВРП 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 7560143,6 7678085,1 8551828,8 11268739,9 14304447,0 20615100,0 36191 43990 59871 74411 75303,932 

Волинська 5366196,6 5562018,8 6290007,7 7945390,6 9523168,3 13628000,0 20622 24195 31688 35744 36923,552 

Дніпропетровська 16909896,4 15981681,9 17876454,6 26372768,6 32471157,5 43419200,0 152905 176540 215206 244478 252056,82 

Донецька 22415605,4 20512464,0 18092056,2 16590186,3 17990655,0 25823700,0 164926 119983 115012 137500 127187,5 

Житомирська 6168877,6 6546112,5 7122589,8 8928463,5 11219503,4 15634200,0 25676 29815 38425 47919 49212,813 

Закарпатська 5640918,2 6252705,0 6668883,6 8433086,7 10122170,4 14011300,0 21400 24120 28952 32390 32195,66 

Запорізька 8293331,2 8452725,1 9049287,0 12702593,4 16715365,4 22271300,0 54352 65968 89061 104323 109226,18 

Івано-Франківська 6745620,5 6869457,3 7558551,8 9785281,5 12314596,3 16992900,0 33196 37643 45854 51404 54642,452 

Київська 8760770,4 8831752,6 9703175,8 13610158,8 17448017,1 26078600,0 68931 79561 104030 128638 135327,18 

Кіровоградська 4872169,5 4959102,2 5393132,6 7039871,2 8810661,4 12125800,0 25313 28758 38447 46021 43811,992 

Луганська 9921212,9 9083978,7 7639487,2 5427644,3 6353750,5 8033400,0 55108 31393 23849 31356 27091,584 

Львівська 11137834,0 11789161,2 13150583,9 18454053,0 23347626,1 32088400,0 63329 72923 94690 114842 116564,63 

Миколаївська 5489698,8 5636615,2 6120582,5 8082669,4 9932410,1 13348200,0 32030 35408 48195 57815 57005,59 

Одеська 10967851,7 10997677,9 12452090,5 16507605,0 20780003,5 29215600,0 69760 74934 99761 119800 127706,8 

Полтавська 7297818,5 7115645,2 7685279,1 11077354,3 14699629,1 20215000,0 58464 69831 95867 116272 111388,58 

Рівненська 5876708,9 6264306,2 6877594,5 8577949,2 10439509,1 14868300,0 22004 28724 35252 39469 39666,345 

Сумська 5197045,4 5357936,5 5800635,1 7863655,0 10372438,8 13956600,0 26765 30397 41567 46287 47999,619 

Тернопільська 4796546,5 5108187,7 5562202,6 7227258,9 9347220,8 12632200,0 18085 21676 26656 31072 32190,592 

Харківська 12151230,4 12074604,1 14123784,0 18452284,9 22913812,5 31162100,0 85315 96596 124843 154871 154561,26 

Херсонська 4843641,2 5101028,5 5602710,3 7018684,7 8563967,3 11672000,0 20767 23250 32215 38743 38936,715 

Хмельницька 6274553,4 6564936,4 7122869,1 9248117,8 11527955,3 16168300,0 26426 32162 41088 48859 53256,31 

Черкаська 6067985,2 6071925,4 6762527,7 8899023,8 11497898,0 16044500,0 33087 38466 50843 59412 58223,76 

Чернівецька 4189441,8 4548852,2 4767152,7 6098939,1 7625646,5 10228300,0 13757 15049 18506 21239 21302,717 

Чернігівська 5046961,0 4966119,6 5637463,7 7194486,4 9134345,6 13100200,0 24237 28156 36966 43362 43231,914 

м.Київ  21128057,2 16510639,3 23794969,9 31653961,9 38687164,4 48765100,0 312552 357377 451700 559140 600516,36 

Джерело: на основі даних Міністерства фінансів України 
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Додаток Д 
Вихідні дані для розрахунку інтегрального індексу рівня бюджетної децентралізації за видатками 

Області 
Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

Видатки місцевих бюджетів 
Капітальні інвестиції з місцевих бюджетів, 

млн. грн. 

2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 2824975,7 3111272,2 3790497,1 5651428,8 8225000,0 7365642,7 7558604,3 8526773,9 10998922,4 13830267,6 20084200,0 349,4 268,8 317,8 575,1 780,4 815,02 

Волинська 1452190,8 1590282,6 2208991,0 3092339,7 4726100,0 5234712,5 5577389,1 6166576,4 7673483,1 9438399,8 13140000,0 289,7 249,5 220,4 357,7 568,2 339 

Дніпропетровська 10137379,9 11030332,9 13203373,2 17944679,5 23266400,0 16215552,4 16064519,1 17507908,7 25081811,5 32124034,7 43050800,0 832,8 447,1 346,1 1347,8 2321,8 2242,8 

Донецька 12455113,9 9651856,4 7093164,1 8764561,6 11944900,0 21926484,4 20371391,1 16297034,5 13901507,0 16142468,0 25136200,0 1205,4 642 355,2 415,2 1035,5 1120,7 

Житомирська 2171617,2 2358501,0 2765170,4 4021738,5 5695800,0 6037295,0 6432956,7 7092838,9 8784446,1 11126166,5 15283200,0 231,4 249,4 281,8 428,7 718,9 398,4 

Закарпатська 1460982,0 1580068,0 2071088,0 3106913,1 4608800,0 5499527,8 6009975,2 6482016,8 8487712,9 10044467,2 13530600,0 120,4 140,2 163,6 411,8 568,9 371,6 

Запорізька 4452063,2 4652441,0 5602231,3 8678006,3 10879000,0 8204059,7 8411929,0 8966451,0 12119047,2 15869613,9 22198900,0 345,8 246,2 189,9 701,5 1258,6 629,7 

Івано-Франківська 1929471,0 2028811,0 2571230,6 3662591,7 5071100,0 6641692,2 6845289,2 7505354,5 9721645,4 12161979,4 16621000,0 211,8 158,3 239,3 576,5 914 668,3 

Київська 4715967,6 4833566,0 6141895,3 9223987,4 13762500,0 8495763,4 8525340,3 9290027,3 13008128,9 16327713,7 24345400,0 81,5 124,2 117,9 341 835,3 543,6 

Кіровоградська 1886041,9 2042167,9 2419045,8 3564067,1 4902600,0 4713547,8 4919034,0 5313330,8 6970062,0 8531784,1 11919400,0 201,3 135,4 118,6 328,6 483 500,2 

Луганська 4456693,8 3306129,5 2163555,2 2479147,0 3163400,0 9810049,6 9384132,5 6444386,4 4484857,1 6142332,6 8923700,0 550,9 352,4 73,1 267,8 568,8 539,8 

Львівська 4455380,3 4840165,6 6415479,1 9956389,1 13310000,0 10896274,5 11690329,5 12945293,3 18049794,4 22821546,8 31212600,0 189,9 294,5 219,8 749,7 1321 1216,3 

Миколаївська 2289013,4 2415358,8 2942972,0 4338949,0 5812100,0 5374717,2 5565843,0 5976919,1 7769585,8 9575734,7 13133100,0 122,1 140,3 101,8 299,5 739,5 420,2 

Одеська 5209555,8 5607458,1 6940472,2 10763301,3 15998700,0 10544270,9 10663345,2 12145836,1 15952186,5 19912552,2 29629400,0 424,3 368 440 998,4 2241,7 2310,7 

Полтавська 3867876,9 3911443,3 4822853,7 6931430,4 9359900,0 7014131,1 7063480,4 7577574,9 10646402,7 14173609,7 20259400,0 204,4 200,3 150,1 458,6 931,2 1018,3 

Рівненська 1789234,6 1876386,7 2208440,3 3122491,2 4621000,0 5724609,1 6188415,3 6838095,4 8452582,6 10186593,5 14381100,0 180,1 207,1 207,6 355,4 579,4 307,1 

Сумська 2223286,8 2290059,4 2718483,0 3998944,9 5664000,0 5042317,8 5259978,0 5779591,3 7764398,9 10025528,8 13750900,0 166,5 122,4 151,1 304 599,4 519,2 

Тернопільська 1360498,2 1403391,7 1860904,2 2571603,4 3623300,0 4708866,1 5074037,2 5533531,7 7039192,5 9258172,0 12336100,0 104,6 136,9 158 283,3 459,5 327,2 

Харківська 6439080,4 6567953,1 7872417,5 11305584,6 15070000,0 11869283,0 11752058,2 14251846,0 17448982,6 22291497,1 31331400,0 575,6 548,3 570,3 1259,7 2597,7 2402,5 

Херсонська 1700555,7 1827351,7 2273094,0 3299804,3 4502100,0 4772539,2 4996069,2 5568388,2 6848729,4 8317984,6 11371100,0 131,5 127,5 154,6 323,1 523,4 259,9 

Хмельницька 2232051,5 2334869,4 2933449,4 4169827,2 5822200,0 6095813,4 6456948,1 6995460,6 9089540,6 11294558,7 15884400,0 157 167,3 203,9 537,9 729,8 672,2 

Черкаська 2497995,7 2582214,9 3193383,6 4650648,8 6329500,0 5945855,0 6039844,6 6680380,5 8723321,3 11251928,6 15860300,0 181,5 215 199 367,9 779,9 727,7 

Чернівецька 1284900,9 1244827,7 1655993,1 2529926,1 3116500,0 4101585,4 4432119,6 4711998,1 5883968,2 7355604,1 10206300,0 147,1 110,6 145,1 301,2 515,1 325,7 

Чернігівська 1823556,6 1992038,8 2433623,2 3651252,3 5016600,0 4902788,3 4904120,2 5566203,2 7095439,4 8743266,5 12988000,0 123,2 102,3 120,6 234,3 478,7 448,6 

м.Київ  12891335,8 14821268,6 22178203,9 29268232,6 35004000,0 23692286,3 17589387,8 23230994,0 28005097,1 33567373,8 49512800,0 1433,1 1054,8 678,3 2027,2 4251,8 4103,1 

Джерело: на основі даних Міністерства фінансів України 
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Додаток Е 
Вихідні дані для розрахунку інтегрального індексу рівня фінансової стійкості місцевих бюджетів за трансфертами 

Області 
Міжбюджетні трансферти Кошти, що передаються до державного бюджету 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 4853109,4 5440556,6 7478242,8 8653018,3 12390100,0 14568,6 15021,1 83190,3 116920,5 166551,5 

Волинська 4109828,0 4699725,1 5736399,6 6430828,6 8901900,0 2604,2 3362,1 20687,7 30397,1 43571,3 

Дніпропетровська 5844302,0 6846121,8 13169395,4 14526478,0 20152800,0 179702,2 84482,5 945842,7 1161100,2 1676506 

Донецька 8057350,1 8440199,8 9497022,2 9226093,4 13878800,0 320612,3 198482,7 238087,8 369599,6 467968,1 

Житомирська 4374495,5 4764088,8 6163293,1 7197764,9 9938400,0 2023,0 8400,3 35961,1 86056,6 95085,1 

Закарпатська 4791723,0 5088815,6 6361998,7 7015257,3 9402500,0 5497,8 6820,9 36124,8 62192,5 85157,3 

Запорізька 4000661,9 4396846,1 7100362,1 8037359,1 11392300,0 271980,3 129143,5 250039,5 352467,7 480752,2 

Івано-Франківська 4939986,3 5529740,8 7214050,9 8652004,5 11921800,0 8391,2 8671,9 50673,0 55145,4 70445,2 

Київська 4115785,0 4869609,7 7468263,4 8224029,7 12316100,0 137554,0 126992,3 285161,2 323557,0 419411,6 

Кіровоградська 3073060,4 3350964,6 4620825,4 5246594,3 7223200,0 18436,9 30831,8 27095,9 63884,3 86888,7 

Луганська 4627285,0 4333357,6 3264089,1 3874603,5 4870000,0 65880,8 12672,3 4085,0 64696,0 207109 

Львівська 7333780,9 8310418,3 12038573,9 13391237,0 18778400,0 84143,4 6935,9 182601,3 247579,7 324792,1 

Миколаївська 3347601,8 3705223,7 5139697,3 5593461,1 7536100,0 40920,6 60697,9 49049,8 81395,7 127625,9 

Одеська 5788122,1 6844632,4 9567132,7 10016702,2 13216900,0 117579,5 103265,1 186317,8 220253,6 371166 

Полтавська 3247769,3 3773835,9 6254500,7 7768198,7 10855100,0 148726,3 56062,9 273751,2 233695,8 320289,8 

Рівненська 4475071,6 5001207,9 6369508,9 7317017,9 10247300,0 35731,3 52709,9 60117,0 73706,2 89677,8 

Сумська 3134649,6 3510575,7 5145171,9 6373493,9 8292600,0 25309,7 5780,6 63895,1 84813,4 112983,4 

Тернопільська 3747689,5 4158811,0 5366354,6 6775617,4 9008900,0 2467,6 3080,1 18071,5 33863,7 50063,6 

Харківська 5635523,7 7555830,9 10579867,4 11608227,9 16092100,0 66610,0 12866,1 191065,9 228064,8 265818,3 

Херсонська 3400472,8 3775358,5 4745590,7 5264163,1 7169900,0 979,1 3189,8 6788,1 15740,9 24746,8 

Хмельницька 4332884,9 4787999,7 6314449,4 7358128,1 10346100,0 23081,8 29851,8 33172,1 57689,7 68798,3 

Черкаська 3573929,7 4180312,7 5705640,2 6847249,2 9715000,0 4879,9 10862,3 36668,4 64880,6 81560,1 

Чернівецька 3263951,3 3522325,0 4442946,0 5095720,4 7111800,0 788,7 3699,2 4916,6 8623,0 15861,3 

Чернігівська 3142563,0 3645424,9 4760863,2 5483093,2 8083600,0 145,0 500,0 14797,3 19048,7 59244 

м.Київ  3619303,5 8973701,2 9475758,0 9418931,8 13761100,0 8348,1 1143612,4 45886,8 116207,6 255632,6 

Джерело: на основі даних Міністерства фінансів України 
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Продовження додатку Е 

Області 
Дотації Субвенції 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Вінницька 2960720 3216700 417518,4 341928,6 1084642 1892390 2223857 7060724 8311090 11305455 

Волинська 2382586 2617870 386687 367280,6 881912,1 1727242 2081855 5349713 6063548 8020051,6 

Дніпропетровська 2077282 2079366 161611,8 295908,9 1321731 3767020 4766756 13007784 14230569 18831121,3 

Донецька 2895841 3559789 117453,1 149892,4 739621,7 5161509 4880411 9379569 9076201 13139195,9 

Житомирська 2608487 2751081 315854,5 266037,2 792519,5 1766008 2013008 5847439 6931728 9145810,8 

Закарпатська 2964277 3122426 573382,9 528464,8 1186080 1827446 1966390 5788616 6486793 8216425,3 

Запорізька 2045902 2176241 210429 188325,8 893511,2 1954760 2220605 6889933 7849033 10498776,1 

Івано-Франківська 2937406 3235736 522421,1 518909,8 1228549 2002580 2294005 6691630 8133095 10693221,5 

Київська 2091601 2299585 124330,3 103125,3 865377,8 2024184 2570025 7343933 8120904 11450740,2 

Кіровоградська 1810642 1835614 184606,7 168378 616653,6 1262419 1515350 4436219 5078216 6606530,8 

Луганська 2401775 2598537 136324,8 137933,5 502792 2225510 1734821 3127764 3736670 4367252,5 

Львівська 4176234 4489809 550634,6 504176 1529447 3157546 3820609 11487939 12887061 17249012,7 

Миколаївська 1898600 2075883 207433,3 186641,2 691639,6 1449002 1629341 4932264 5406820 6844409,5 

Одеська 3124118 3461818 368533,8 348146,9 1168998 2664004 3382814 9198599 9668555 12047902,9 

Полтавська 1728949 1755498 113052,2 95776,5 706850,3 1518821 2018338 6141449 7672422 10148182,1 

Рівненська 2517140 2699834 412585,6 407143,3 1005997 1957932 2301374 5956923 6909875 9241308,7 

Сумська 1845242 1935442 218769,3 212364,4 652266,9 1289408 1575133 4926403 6161130 7640383,7 

Тернопільська 2373756 2519063 427571,5 407213,6 1022562 1373933 1639748 4938783 6368404 7986386 

Харківська 2667419 2971261 247184,1 207074,4 1080611 2968105 4584570 10332683 11401154 15011462,7 

Херсонська 2130427 2249180 330495,8 309436,7 755846,3 1270046 1526179 4415095 4954726 6414143,1 

Хмельницька 2606477 2797529 369273,7 308261,8 888127,1 1726408 1990471 5945176 7049866 9458008,4 

Черкаська 2123942 2311642 221564,2 187426,3 775472,1 1449987 1868670 5484076 6659823 8939588,1 

Чернівецька 2027112 2147506 421055,9 402349,9 896668 1236839 1374819 4021890 4693371 6215106 

Чернігівська 1998340 2164051 238104,3 191570,6 704826,3 1144223 1481374 4522759 5291523 7378712,3 

м.Київ  653100,1 900044,8 0 2813,4 5810,8 2966203 8073656 9475758 9416118 13755246,6 

Джерело: на основі даних Міністерства фінансів України 
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Додаток Є 

Графічне представлення результатів розрахунку інтегральних індексів рівня 

бюджетної децентралізації за доходами, за видатками та рівня фінансової 

стійкості місцевих бюджетів регіонів України за трансфертами у 2017 році 
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Продовження додатку Є 
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Продовження додатку Є 
 

 
Джерело: на основі власних розрахунків 
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Додаток Ж 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 
У монографіях: 
1. Раделицький Ю. О. Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової 

децентралізації в Україні: монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 312 с.  (19,62 д.а.). 
(рецензія Лисяк Л. В. «Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в 
Україні» // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2018. Вип.24. С. 
460-462).  

2. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: монографія / за заг. ред. 
проф. О. М. Ковалюка та проф. В. Є. Швеця. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 440 с. – 26,12 
д.а. (особистий внесок автора – п. 4.3 «Аналіз фінансових показників діяльності банків 
України», С. 290-319) – (0,57 д.а.). 

3. Polsko-Ukraińskie doświadczenia współpracy Euroregionalnej / red. K. Rejman, Yu. 
Pachkovskyy, B. Petrecka. Jarosław, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2018. 266 p. (особистий внесок автора 
– Розділ 1 «Моделі формування систем місцевих бюджетів в країнах Європи як вагомий аспект 
забезпечення євроінтеграційної взаємодії», С. 111-127) – (0,82 д.а.).  

 
У наукових фахових виданнях України: 
4. Раделицький Ю. О., Кривень О. В. Використання природного капіталу в 

Україні як індикатор екологічної збалансованості національної економіки // Наук. вісн. 
ЛНУ ім. І. Франка. Формування ринкової економіки в Україні. 2011. Вип. 24 . С.215-221. 
(особистий внесок автора – дослідження використання природнього капіталу в Україні та 
визначення його впливу на збільшення надходжень до місцевих бюджетів) – (0,24 д.а.). 

5. Раделицький Ю. О. Організаційно-інформаційна складова ринку фінансових 
інвестицій в Україні // Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень». 
2012. Вип. 4. C. 80-87. – (0,47 д.а.). 

6. Раделицький Ю. О. Оптимальність умов проведення ІРО як перспективний 
спосіб залучення іноземних інвестицій // Всеукраїнський науково-виробничий журнал 
«Інноваційна економіка». 2012. Вип. 6. C. 156-161. – (0,43 д.а.). 

7. Раделицький Ю. О. Сучасна економічна криза в контексті інерційності 
фінансового ринку // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні 
науки. 2012. №5. Т. 2. С. 123-127. – (0,44 д.а.). 

8. Раделицький Ю.О. Інвестиційний клімат, як передумова розвитку фінансових 
інвестицій в Україні // Наук. вісн. ЛНУ ім. І. Франка. Формування ринкової економіки в 
Україні. 2013. Вип. 30. С.134-139. – (0,44 д.а.). 

9. Раделицький Ю. О., Паньків Х.П. Роль капіталізації та ліквідності у забезпеченні 
стабільного функціонування банків України // Наук. вісн. Херсонського державного 
університету. 2015. №8. Ч. 3. С. 164-168. (особистий внесок автора – аналіз капіталізації та 
ліквідності банків України й дослідження особливостей депозитних вкладів органами місцевого 
самоврядування. Визначено переваги вкладання коштів місцевих бюджетів на депозитні 
рахунки.) – (0,23 д.а.). 

10. Раделицький Ю. О., Квасній О. Р. Формування місцевих бюджетів на території 
сучасної України: умови становлення та особливості формування // Соціально-економічні 
проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 5 (121). С. 104-110. (особистий внесок автора – 
вивчення особливостей формування місцевих бюджетів в Україні, визначення основних 
недоліків в процесі їх становлення та пропозиції можливості їх змін) – (0,29 д.а.). 

11. Раделицький Ю. О., Бабінська С. Я. Організаційно-економічна характеристика 
корпоративної торговельної мережі як об'єкту фінансового контролінгу // Науковий вісник 
ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. 2016. Вип. 356. С. 164-171. (особистий внесок автора – 
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дослідження корпоративних торговельних мереж як об’єктів фінансового контролінгу та їх 
впливу на збільшення надходжень до місцевих бюджетів) – (0,24 д.а.).   

12. Раделицький Ю. О., Пелехатий А. О. Фінансова незалежність бюджетів 
об’єднаних територіальних громад: основні проблеми та шляхи їх подолання  // 
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 4 (120). С. 125–
129. (особистий внесок автора – дослідження основних проблем надходження податку на 
доходи фізичних осіб, акцизних та майнових податків, визначення шляхів їх подолання та 
можливостей збільшення надходжень до місцевих бюджетів) – (0,21 д.а.). 

13. Раделицький Ю. О., Піхоцька О. М. Концептуальні складові фінансової 
децентралізації: проблеми та перспективи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 
України. 2016. Вип. 6(122). С. 103-107. (особистий внесок автора –  дослідження особливостей 
фінансової децентралізації в Україні, визначення теоретико-емпіричних засад фіскальної 
децентралізації унітарної держави з акцентуванням на розподілі повноважень між органами 
влади та органами місцевого самоврядування, посиленні фіскальної ролі податків як 
альтернативи міжбюджетним трансфертам) – (0,25 д.а.).  

14. Раделицький Ю. О., Пшик Б. І., Методологічні засади дослідження міжбюджет-
них відносин в контексті розвитку процесів фінансової децентралізації // Соціально-
економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. Вип. 3 (125). С. 29-42. (особистий 
внесок автора – дослідження міжбюджетних відносин і їх вплив на громади) – (0,30 д.а.). 

15. Раделицький Ю. О., Ковалюк О. М. Моделі формування систем місцевих бюджетів 
в країнах Європи // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Вип. 54. С. 302-
308. (особистий внесок автора –  визначення основних аспектів впливу адміністративно-
територіальної реформи на особливості формування місцевих бюджетів у країнах Європи, 
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