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У статті розкрито сутність формування місцевих бюджетів у системі фінансово�економічного регулю�
вання, що грунтується на інтеграції фінансових інституцій управління місцевими фінансами, сукупності
методів, інструментів та важелів забезпечення інституційної архітектоніки формування місцевих бюд�
жетів, що забезпечить підвищення результативності впливу бюджетної політики на соціально�економічні
процеси на місцевому рівні, надасть можливість для посилення впливу місцевих бюджетів на забезпе�
чення економічного розвитку в територіальних громадах, належного рівня життя населення. Визначено,
що вагомими функціональними завданнями органів місцевого самоврядування є забезпечення стійкості
та збалансованості місцевих бюджетів, стимулювання економічного зростання шляхом реалізації основ�
них пріоритетів бюджетної політики щодо формування та використання фінансових ресурсів на місцево�
му рівні, перспективне планування місцевих бюджетів є одним із важливих інструментів фінансового ре�
гулювання соціально�економічного стану територій та передумовою підвищення результативності бюд�
жетного процесу, на рівень дієвості формування місцевих бюджетів впливає ефективність управлінських
рішень органів місцевого самоврядування, ступінь їх спрямування на досягнення стратегічних цілей роз�
витку територій, врахування результатів аналізу та оцінки їх соціально�економічного розвитку. Розгляну�
то питання посилення забезпеченості місцевих бюджетів власними доходами є достатньо важливим у
процесі удосконалення механізму міжбюджетних відносин, підвищення ефективності управління бюд�
жетами територіальних громад необхідно здійснювати шляхом покращання фіскальної ефективності
місцевих податків і зборів, посиленням дієвості бюджетного стимулювання регіонального розвитку оп�
тимізації структури бюджетів місцевого самоврядування, упорядкування їх видаткових повноважень.
Показано, що система формування місцевих бюджетів має базуватися на принципах системного дослід�
ження фінансово�економічних явищ, застосування системного підходу забезпечить взаємоузгодження
форм, методів, інструментів та важелів які використовуються виходячи із завдань та повноважень органів
місцевого самоврядування щодо управління бюджетними ресурсами з метою задоволення суспільних
потреб та досягнення соціально�економічних цілей розвитку адміністративно�територіальних одиниць,
підвищення обгрунтованості архітектоніки місцевих бюджетів передбачає посилення відповідальності
органів місцевого самоврядування, у тому числі територіальних громад, сільських, селищних, міських
рад за вирішення покладених на них повноважень та завдань з урахуванням необхідності застосовування
дієвих підходів щодо формування та використання місцевих фінансових ресурсів.

 The article reveals the essence of local budgeting in the system of financial and economic regulation, which
is based on the integration of financial institutions of local financial management, a set of methods, tools and
levers of providing institutional architecture of local budgeting, which will increase the impact of budgetary policy
on socio�economic processes local level, will provide an opportunity to increase the impact of local budgets on
economic development in the territorial their communities, the standard of living of the population. It is determined
that the important functional tasks of local governments are to ensure the stability and balance of local budgets,
stimulate economic growth by implementing the main priorities of budgetary policy on the formation and use of
financial resources at the local level, prospective planning of local budgets is one of the important financial
regulation instruments state of the territories and a prerequisite for improving the efficiency of the budget
process, to the level of efficiency and the formation of local budgets affects the effectiveness of management
decisions local self�government bodies, the degree of their focus on achieving the strategic goals of territorial
development, taking into account the results of analysis and evaluation of their socio�economic development.
The question of increasing the availability of local budgets with their own revenues is important enough in the
process of improving the mechanism of intergovernmental budget relations, improving the efficiency of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливість подальшого підвищення ефективності

формування місцевих бюджетів у системі фінансово�

економічного регулювання зумовлена необхідністю

удосконалення методологічних засад управління місце�

вими фінансовими ресурсами в умовах їх обмеженості,

розробки стратегії розвитку місцевих фінансів та ство�

рення інституційних умов для підвищення самодостат�

ності місцевих бюджетів з врахуванням впливу екзоген�

них і ендогенних чинників змін у фінансово�економіч�

ному середовищі. Дієвий розвиток бюджетної системи

можливий при забезпеченні збалансованості та стійкості

місцевих бюджетів, посилення їх впливу на соціально�

економічний розвиток адміністративно�територіальних

одиниць. Разом з тим на цьому етапі важливим є пере�

творення місцевих бюджетів у ефективний інструмент

фінансово�економічного регулювання, створення інсти�

туційних умов для підвищення ефективності прогнозу�

вання і планування їх дохідної та видаткової частини,

управління бюджетними коштами, дієве розмежування

бюджетних видатків на виконання делегованих і влас�

них повноважень місцевого самоврядування, удоскона�

лення системи регулювання міжбюджетних відносин.

Активізація фінансових можливостей місцевого само�

врядування потребує дієвого використання податково�

го потенціалу адміністративно�територіальних одиниць,

удосконалення програмно�цільового методу плануван�

ня бюджету та впровадження на місцевому рівні серед�

ньострокового бюджетного планування. Важливим є

визначення напрямів розвитку системи формування

місцевих бюджетів враховуючи провідний досвід країн

з розвинутою та трансформаційною економікою. З ме�

тою зміцнення фінансової основи місцевого самовря�

дування потребують удосконалення фінансово�бюд�

жетні інституції та механізми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних

вчених у сфері розвитку бюджетних відносин можна

назвати праці Дж. Б'юкенена, А.Вагнера, В. Нордхауса

[5], Н. Мэнкью [4], П. Самуельсона [5], Дж. Стігліца.

Питання формування бюджету досліджуються у працях

вітчизняних вчених: Т. Канєвої [1], Л. Лисяк, В. Макогон

[10], І. Луніної, І. Лютого [6], Ю. Остріщенко [7], М. Па�

management of budgets of territorial communities should be carried out by improving the fiscal efficiency of
local taxes and fees, strengthening the effectiveness of budget stimulation of regional development of
optimization powers. It is shown that the system of formation of local budgets should be based on the principles
of systematic study of financial and economic phenomena, application of a systematic approach will ensure
mutual harmonization of forms, methods, tools and levers used based on the tasks and powers of local self�
government bodies to manage budgetary resources in order to satisfy public needs and achievement of socio�
economic goals of development of administrative�territorial units, promotion the reasonableness of local budget
architectures presupposes the strengthening of responsibilities of local governments, including territorial
communities, rural, settlement, city councils, for resolving their powers and tasks, taking into account the need
to apply effective approaches to the formation and use of local financial resources.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, формування бюджету, місцеві бюджети, економічні пе�

ретворення.

Key words: budget, budget system, budget formation, local budgets, economic transformation.

січного [1], В. Сіденка [3], В. Федосова [2], І. Чугунова

[1; 3; 7—10], С. Юрія [2] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття напрямів форму�

вання місцевих бюджетів в умовах економічних пере�

творень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система формування місцевих бюджетів займає

вагоме місце в фінансово�економічному регулюванні

соціально�економічного розвитку адміністративно�

територіальних одиниць. Здатність місцевих бюд�

жетів як вагомого інструменту фінансово�економіч�

ного регулювання впливати на динамічні економічні

процеси в країні забезпечується передусім фінансу�

ванням структурної перебудови економіки та соціаль�

ної інфраструктури, що позитивно впливає на еконо�

мічне зростання. Сучасна фінансова наука зосеред�

жує вагому увагу на дослідженнях впливу місцевих

бюджетів на соціально�економічний розвиток адмін�

істративно�територіальних одиниць з врахуванням

відповідних інституційних умов розвитку системи

місцевих фінансів та вітчизняної економіки. Подолан�

ня інституційної недосконалості системи формуван�

ня місцевих бюджетів сприятиме ефективнішому ви�

користанню бюджетних ресурсів, підвищеною добро�

буту населення та економічному зростанню тери�

торій. Досвід розвитку системи формування місцевих

бюджетів в Україні свідчить про підвищення дієвості

інституту місцевих фінансів, але одночасно про не�

обхідність розвитку інституційного середовища фор�

мування і реалізації бюджетної політики на місцево�

му рівні. Пріоритетними завданнями бюджетної полі�

тики на місцевому рівні в умовах економічних пере�

творень є: удосконалення нормативно�правового за�

безпечення реформування місцевих бюджетів, що

полягає в удосконалені системи органів місцевого

самоврядування та посилення їх відповідальності;

об'єднання територіальних громад, що сприятиме

підвищенню ролі органів місцевого самоврядування

у вирішенні питань забезпечення сталого розвитку

адміністративно�територіальних одиниць.

Динамічні перетворення системи місцевих фінансів

потребують застосування виваженого підходу до ви�

значення раціональних фінансово�бюджетних методів
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регулювання соціально�економічного розвитку адмі�

ністративно�територіальних одиниць. Необхідним є за�

провадження сучасних інструментів фінансового забез�

печення місцевих бюджетів, що забезпечить ефек�

тивність та результативність використання місцевих

фінансових ресурсів та дозволить нарощувати фінан�

совий потенціал місцевих фінансів та суспільства в ціло�

му. Розвиток системи місцевих фінансів на основі удос�

коналення їх інституційної структури сприятиме забез�

печенню поетапного підвищення рівня та якості життя

населення, пришвидшення темпів зростання валового

регіонального продукту. Водночас вагомим завданням

бюджетної політики на місцевому рівні є реалізація си�

стеми заходів у сфері зміцнення фінансового забезпе�

чення розвитку людського потенціалу. Доцільним є

адаптивне удосконалення інституційних засад форму�

вання місцевих бюджетів у системі фінансово�економі�

чного регулювання, що передбачає налагодження кон�

структивної взаємодії між органами державної влади,

органами місцевого самоврядування та економічними

суб'єктами, підвищення ступеню впливу органів місце�

вого самоврядування на соціально�економічні процеси,

які створюють умови для розширеного економічного

відтворення. Бюджетна система є вагомим інструмен�

том державного регулювання соціально�економічного

розвитку суспільства. Останні роки відбувалося по�

слідовне реформування та вдосконалення системи ре�

гулювання міжбюджетних відносин. Важливість

здійснюваних перетворень підтверджується закладен�

ням принципу рівності і справедливості формування

місцевих бюджетів, розмежуванням бюджетних повно�

важень між органами влади різного рівня шляхом ра�

ціонального і обгрунтованого розподілу бюджетних ви�

датків відповідно до визначених завдань.

Місцеві бюджети є одним із важливих інструментів

фінансово�економічного регулювання. Основною ме�

тою системи міжбюджетного регулювання, яка грун�

тується на сукупності фінансово�економічних взаємо�

зв'язків у сфері формування бюджетних доходів,

здійснення видатків бюджету, міжбюджетних відносин

є розробка та реалізація збалансованої економічної

політики, спрямованої на забезпечення економічного

зростання адміністративно�територіальних одиниць та

держави в цілому. На сучасному етапі трансформацій�

них перетворень економіки доцільним є посилення

фінансової достатності місцевих бюджетів, запровад�

ження програмно�цільового методу та середньостроко�

вого планування бюджетів територій. На основі дослід�

ження теоретичних основ міжбюджетних відносин роз�

крито сутність фінансового забезпечення територіаль�

них громад як складової міжбюджетних відносин, яка

полягає у використанні сукупності інституційних засад

формування місцевих бюджетів з врахуванням ступеню

збалансованості фінансово�економічних відносин. Важ�

ливим завданням місцевих бюджетів є фінансування

суспільних потреб відповідно до функцій певних тери�

торіальних громад. Для виконання зазначеного необхід�

не ефективне планування та раціональне використання

бюджетних коштів. Основу бюджетного устрою скла�

дають бюджети місцевого самоврядування, тому важ�

ливим є поглиблення дослідження сутності інституту

місцевого самоврядування. Для підвищення ефектив�

ності функціонування цього інституту важливим є посилен�

ня фінансової самостійності територіальних громад [1].

Від якості формування, регулювання та напрямів ви�

користання видатків бюджетів місцевого самоврядуван�

ня залежить рівень економічного зростання регіонів.

Важливим є посилення інвестиційної складової місцевих

бюджетів шляхом підвищення частки бюджету розвитку

у загальній структурі видаткової частини, що сприятиме

розбудові соціальної сфери територій та забезпечувати�

ме умови для інноваційного розвитку адміністративно�

територіальних одиниць. Сучасний стан фінансів місце�

вого самоврядування потребує подальшого удоскона�

лення, відповідно до положень Європейської хартії місце�

вого самоврядування, у тому числі основних засад фінан�

сового забезпечення територій. Запровадження цих за�

сад сприятиме подальшому розвитку фінансової систе�

ми країни та дієвої взаємодії державного управління і

місцевого самоврядування. Доцільним є посилення пол�

ітики фінансової децентралізації територій, удосконален�

ня системи міжбюджетного регулювання одночасно по�

требує оптимізації системи органів державного та тери�

торіального управління, врахування принципу субсидіар�

ності бюджетної системи, підвищення дієвості стимулю�

ючої функції місцевих бюджетів. Місцевий бюджет є важ�

ливим інструментом впливу на розвиток економічної та

соціальної сфери адміністративно�територіальної оди�

ниці. Водночас результативність бюджетної політики

місцевого самоврядування значним чином залежить від

стану збалансованості місцевих бюджетів, рівня їх фінан�

сової спроможності, напрямів використання бюджетних

видатків [9]. Важливим є розробка дієвих підходів щодо

зміцнення фінансової забезпеченості територіальних

громад, запровадження інструментів бюджетного регу�

лювання міжбюджетних відносин, спрямованих на фор�

мування виваженої бюджетної політики на рівні місцево�

го самоврядування. На сучасному етапі розвитку міжбюд�

жетного регулювання, бюджети сіл, селищ, міст район�

ного значення функціонують в умовах централізованого

розподілу бюджетних ресурсів. Органи місцевого само�

врядування є відповідальними за здійснення соціально�

економічної політики адміністративно�територіальної

одиниці, для належного виконання покладених на них

функцій необхідним є зміцнення дохідної бази місцевих

бюджетів. Доцільним є удосконалення методологічних

засад управління місцевими фінансами в умовах еконо�

мічних перетворень, які грунтуються на принципах

зміцнення власних доходів органів місцевого самовря�

дування, що сприятиме реалізації програми соціально�

економічного розвитку адміністративно�територіальних

одиниць.

Питання посилення забезпеченості місцевих бюд�

жетів власними доходами є достатньо важливим у про�

цесі удосконалення механізму міжбюджетних відносин.

Підвищення ефективності управління бюджетами тери�

торіальних громад необхідно здійснювати шляхом по�

кращання фіскальної ефективності місцевих податків і

зборів, посиленням дієвості бюджетного стимулюван�

ня регіонального розвитку оптимізації структури бюд�

жетів місцевого самоврядування, упорядкування їх ви�

даткових повноважень. Для виконання основних зав�

дань, покладених на органи місцевого самоврядування

щодо забезпечення економічного зростання та підви�
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щення рівня життя населення важливим є посилення

ефективності та прозорості використання бюджетних

ресурсів, результативності діяльності розпорядників

бюджетних коштів та наукової обгрунтованості прийнят�

тя рішень у сфері міжбюджетного регулювання.

Важливим є запровадження дієвого механізму управ�

ління фінансами в межах адміністративно�територіальної

одиниці, яка являє собою цілісну систему фінансових, еко�

номічних, соціальних відносин, що сприятиме покращан�

ню бюджетного фінансування закладів соціально�культур�

ного призначення. Міжбюджетні відносини потребують

подальшого вдосконалення з метою розширення власної

ресурсної бази органів місцевого самоврядування та зап�

ровадження децентралізованого принципу бюджетного

регулювання. Зазначеного можна досягти за умови чітко�

го розподілу повноважень місцевих рівнів влади з поси�

ленням їх відповідальності за здійснення бюджетних ви�

датків, а також за умови створення і запровадження дієвих

механізмів стимулювання органів місцевого самовряду�

вання до пошуку нових джерел доходів бюджету. Однією

з необхідних умов децентралізації фінансових ресурсів та

розвитку бюджетів місцевого самоврядування є здійс�

нення виваженої політики фінансового вирівнювання, що

сприятиме досягненню економічної стабільності і прове�

денню політики стійкого і збалансованого розвитку тери�

торій, забезпеченню надання громадянам на належному

рівні суспільних послуг [3].

Вагомими функціональними завданнями органів

місцевого самоврядування є забезпечення стійкості та

збалансованості місцевих бюджетів, стимулювання еко�

номічного зростання шляхом реалізації основних пріо�

ритетів бюджетної політики щодо формування та вико�

ристання фінансових ресурсів на місцевому рівні. Фор�

мування місцевих бюджетів повинно здійснюватися із

врахуванням циклічності економічного розвитку, необ�

хідності забезпечення достатнього рівня інституційних

перетворень економічного середовища, використання

дієвих фінансово�бюджетних механізмів, удосконален�

ня програмно�цільового методу та середньостроково�

го бюджетного планування видатків місцевих бюджетів.

Система формування місцевих бюджетів має базува�

тися на принципах системного дослідження фінансово�

економічних явищ. Застосування системного підходу за�

безпечить взаємоузгодження форм, методів, інструментів

та важелів які використовуються виходячи із завдань та

повноважень органів місцевого самоврядування щодо

управління бюджетними ресурсами з метою задоволення

суспільних потреб та досягнення соціально�економічних

цілей розвитку адміністративно�територіальних одиниць

[8]. Водночас взаємозв'язки між складовими системи фор�

мування місцевих бюджетів можуть змінюватися відпові�

дно до повноважень і функцій покладених на органи місце�

вого самоврядування та соціально�економічних умов роз�

витку суспільства. Економічні перетворення потребують

посилення дієвості системи формування місцевих бюд�

жетів з метою регулювання макроекономічної динаміки,

забезпечення стійкості економічного зростання, приско�

рення структурних змін економіки, забезпечення взаємоз�

в'язку між пріоритетними завданнями бюджетної політи�

ки та соціально�економічного розвитку адміністративно�

територіальних одиниць у короткостроковій, серед�

ньостроковій та довгостроковій перспективі.

Зарубіжний досвід доводить, що при певних особ�

ливостях і відмінностях в бюджетних системах країн з

розвинутою та трансформаційною економікою місцеві

бюджети є вагомою складовою у системі фінансово�еко�

номічного регулювання. В процесі реформування місце�

вих бюджетів, забезпечення їх стійкості щодо впливу

екзогенних та ендогенних факторів кожна країна вирі�

шує завдання адаптації загальних принципів виходячи із

особливостей розвитку національної економіки та адмі�

ністративно�територіального устрою. Ефективність сис�

теми формування місцевих бюджетів залежать від рівня

розвитку економіки, історичних, соціальних умов та тра�

дицій країни. Достатнього впровадження набув програм�

но�цільовий метод планування видатків місцевих бюд�

жетів, у тому числі у середньостроковій перспективі, си�

стема оцінювання бюджетних програм. Принципи та ме�

ханізми, на яких грунтується система формування місце�

вих бюджетів, виступають як інструмент фінансового

регулювання розвитку територій. Створення необхідних

умов функціонування дієвої системи формування місце�

вих бюджетів відбувається під впливом структурних сус�

пільних змін та залежать від інституційної спроможності

національних економік. Перспективне планування місце�

вих бюджетів є одним із важливих інструментів фінансо�

вого регулювання соціально�економічного стану тери�

торій та передумовою підвищення результативності бюд�

жетного процесу. На рівень дієвості формування місце�

вих бюджетів впливає ефективність управлінських рішень

органів місцевого самоврядування, ступінь їх спрямуван�

ня на досягнення стратегічних цілей розвитку територій,

врахування результатів аналізу та оцінки їх соціально�

економічного розвитку.

За роки становлення економіки країни в цілому сфор�

моване підгрунтя та відповідні механізми для функціо�

нування достатньо дієвої системи формування місцевих

бюджетів. Водночас система міжбюджетного вирівню�

вання недостатньо ефективно впливає на вирівнювання

фіскальних дисбалансів розвитку різних адміністратив�

но�територіальних одиниць. Має місце недостатній рівень

поєднання інструментів бюджетного регулювання, що не

дає можливості для повноцінного врахування економіч�

ного потенціалу територій, взаємоузгодженості бюджет�

ної політики на місцевому рівні з стратегічними завдан�

нями соціально�економічного розвитку країни. Поряд з

цим, в залежності від зміни внутрішніх та зовнішніх еко�

номічних чинників, розвитку фінансово�економічних

відносин системі формування місцевих бюджетів прита�

манні постійні адаптаційні механізми, що впливають на

необхідність удосконалення інструментів управління

фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, що надасть

можливість забезпечити результативність економічних

перетворень, стійкість та збалансованість бюджетної

системи в цілому. Розвиток інституційних засад системи

формування місцевих бюджетів, визначення принципів та

основних пріоритетів здійснення бюджетної політики на

місцевому рівні, взаємопов'язані з трансформаційними

процесами в вітчизняній економіці. Розвиток місцевих

бюджетів передбачає інтеграцію бюджетних інституцій

з врахуванням взаємозв'язків між ними. Важлива роль

належить інституціональним принципам формування

місцевих бюджетів у системі фінансово�економічного ре�

гулювання.
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Необхідність забезпечення суспільного розвитку,

ефективного виконання органами місцевого самовря�

дування своїх функцій в умовах економічних перетво�

рень зумовили розробку фінансових інструментів пла�

нування та прогнозування показників місцевих бюд�

жетів. Впровадження програмно�цільового методу на

місцевому рівні, позитивним чином вплинуло на систе�

му управління бюджетними видатками, досягнення ви�

значених цілей суспільного розвитку, дозволило підви�

щити прозорість бюджетного процесу та рівень взає�

моузгодженості видатків місцевих бюджетів з основни�

ми напрямами соціально�економічного розвитку тери�

торій. Підвищення якості планування показників місце�

вих бюджетів створює передумови для своєчасного

фінансового забезпечення основних завдань суспільно�

го розвитку. Важливим є удосконалення стратегічного

планування місцевих бюджетів, спрямування бюджет�

них асигнувань на цілі та завдання, визначені планом

діяльності розпорядників бюджетних коштів, виконан�

ня поставленої мети та досягнення відповідних резуль�

татів бюджетних програм за умови використання

мінімального обсягу бюджетних коштів. Доцільним є по�

дальше посилення системності та послідовності у реа�

лізації бюджетної політики на місцевому рівні, визна�

чення оптимальної структури дохідної та видаткової ча�

стин місцевих бюджетів, їх відповідність показникам

розвитку галузей економіки на коротко— та середньо�

строковий періоди, напрямам соціально�економічного

розвитку адміністративно�територіальних одиниць.

Нині важливого значення набуває перспективне

бюджетне планування місцевих бюджетів із врахуван�

ням стратегічних планів розвитку територій, які базують�

ся на аналізі та оцінці тенденцій взаємного впливу мак�

роекономічних та фінансово�бюджетних показників.

Розвиток середньострокового бюджетного плануван�

ня на місцевому рівні для реалізації цілей національної

політики в рамках фінансово�економічної стратегії ви�

магає від розпорядників бюджетних коштів якісного

рівня підготовки обгрунтованих програм галузевого

розвитку, які базуватимуться на агрегованих відповід�

них показниках. Водночас важливу роль відіграє еко�

номіко�математичне моделювання, що надає мож�

ливість для передбачення прогнозних бюджетних пара�

метрів у їх динаміці. Рівень дієвості бюджетного про�

гнозування на основі економіко�математичного моде�

лювання сприяє забезпечення адекватності бюджетної

архітектоніки соціально�економічним процесам, що

надає можливість для оптимізації бюджетних показників

та більш якісному вирішенню питань розвитку адмініст�

ративно�територіальних одиниць.

За 2021—2030 роки прогнозний показник питомої

ваги доходів місцевих бюджетів у валовому внутрішнь�

ому продукті складає 16,78 відсотка; відповідний показ�

ник видатків — 16,69 відсотка.

Зміцнення фінансової основи місцевого самовряду�

вання можливе за умови удосконалення механізму роз�

поділу міжбюджетних трансфертів через запроваджен�

ня відповідних державних соціальних стандартів та фінан�

сових нормативів по видатках бюджету, які делегуються

місцевому самоврядуванню. Фінансове забезпечення

територіальних громад можливо підвищити за умови за�

безпечення відповідності між завданнями органів місце�

вого самоврядування і ресурсами, необхідними для їх

виконання, збільшенням питомої ваги власних бюджет�

них надходжень у загальному обсязі доходів місцевих

бюджетів. Підходи щодо удосконалення структури місце�

вих фінансів повинні розроблятися з урахуванням пріо�

ритетних напрямів бюджетної, податкової політики на

середньострокову перспективу. У разі впровадженя пер�

спективного планування бюджету на місцевому рівні не�

обхідно враховувати пріоритетність відповідних соціаль�

но�економічних завдань місцевого самоврядування та

фінансових можливостей територіальних громад. Важ�

ливим є формування фінансово дієздатних територіаль�

них громад, спроможних здійснити надання громадянам

якісних соціальних та суспільних послуг, забезпечити

ефективне використання бюджетних коштів.

Формування місцевих бюджетів у системі фінансо�

во�економічного регулювання передбачає створення

умов для підвищення конкурентоспроможності тери�

торій, покращення інвестиційного та підприємницького

клімату, досягнення суспільної згоди з питань розподілу

дохідних джерел та видаткових повноважень між орга�

нами влади різних рівнів; територіальну інтеграцію з ме�

тою забезпечення єдності бюджетно�податкової систе�

ми, зміцнення територіальної цілісності країни; забезпе�

чення достатнього рівня прозорості бюджетного проце�

су на місцевому рівні; підвищення рівня дієвості механіз�

му горизонтального вирівнювання податкоспроможності

місцевих бюджетів, зокрема за податком на доходи

фізичних осіб, що передбачає перегляд основних пара�

метрів, які враховуються при здійсненні розрахунків. З

метою зміцнення фінансового забезпечення місцевого

самоврядування, вагомим завданням є застосування си�

стемного підходу до процесу оцінки податкоспромож�

ності адміністративно�територіальних одиниць що перед�

бачає: оцінку динаміки доходів місцевих бюджетів, по�

рівняння очікуваного результату на момент передбачен�

ня рівня надходжень та прийняття рішення щодо необх�

ідності фінансування певної бюджетної програми; об�

грунтованість критеріїв оцінки податкоспроможності те�

риторій. Економічні перетворення, які здійснюються в

останні роки, актуалізують питання застосування комп�

лексного підходу щодо формування місцевих бюджетів,

що дозволить враховувати низку фінансово�бюджетних

явищ і процесів, що становлять даний період. Узагаль�

нення та систематизація цих процесів спрямовано на

 Доходи Видатки 
2021 16,46 16,40 
2022 16,52 16,46 
2023 16,60 16,54 
2024 16,72 16,63 
2025 16,65 16,57 
2021-2025 16,59 16,52 
2026 16,80 16,67 
2027 16,85 16,74 
2028 16,96 16,89 
2029 17,14 17,02 
2030 17,10 16,98 
2026-2030 16,97 16,86 
2021-2030 16,78 16,69 

Таблиця 1. Прогноз питомої ваги показників
місцевих бюджетів України у валовому

внутрішньому продукті на 2021—2030 роки,
відсотки
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підвищення ефективності соціально�економічних пере�

творень, у тому числі щодо зміцнення фінансового за�

безпечення місцевого самоврядування [7].

Вдосконалення системи формування місцевих бюд�

жетів базується на засадах підвищення ефективності

бюджетного механізму, як інструменту економічного

розвитку, посилення впливу місцевих бюджетів на реа�

лізацію цілей суспільного зростання, удосконалення

системи місцевих фінансів, що дозволить підвищити

результативність виконання стратегічних завдань роз�

витку адміністративно�територіальних одиниць. Ефек�

тивність та дієвість системи формування місцевих бюд�

жетів залежить від вирішення питання взаємоузгоджен�

ня напрямів та методів взаємодії органів державної вла�

ди та місцевого самоврядування, у тому числі щодо

чіткого розподілу їх функцій і повноважень; обгрунто�

ваність вибору пріоритетів бюджетної політики; поси�

лення бюджетного нагляду; удосконалення системи

бюджетного планування; оцінки тенденцій розвитку

адміністративно�територіальних одиниць.

Система формування місцевих бюджетів завдяки

використанню сукупності фінансово�бюджетних інстру�

ментів дозволяє вирішувати завдання, що стоять перед

країною на даному етапі суспільного розвитку, досяга�

ти необхідних макроекономічних пропорцій та показ�

ників економічного зростання територій. Підвищення

рівня життя населення, якості державних послуг вима�

гають реалізації стратегії посилення результативності

видатків місцевих бюджетів. Дієвість формування місце�

вих бюджетів, має суттєве значення в питаннях забез�

печення стабільності бюджетної системи, стійкого еко�

номічного зростання. Оцінка внутрішніх та зовнішніх

чинників, що визначають рівень розвитку адміністратив�

но�територіальних одиниць та особливостей його дифе�

ренціації дозволить удосконалити модель фінансового

забезпечення місцевого самоврядування, впроваджува�

ти дієві механізми реалізації бюджетної політики на

місцевому рівні. Розвиток підходів до оцінки діяльності

органів місцевого самоврядування має враховувати су�

купність відповідних критеріїв, які дозволяють виявля�

ти ступінь досягнення запланованих цілей та завдань

соціально�економічних програм розвитку територій;

забезпечувати повноту, доступність, реалістичність та

своєчасність відповідних показників, що сприятиме по�

силенню якості процесу бюджетного планування на

місцевому рівні.

Важливим завданням є розробка бюджетної стра�

тегії розвитку адміністративно�територіальних одиниць

в якій знайдуть відображення концептуальні положен�

ня щодо напрямів і завдань, які визначають довгостро�

кову перспективу формування і використання фінансо�

вих ресурсів місцевих бюджетів, підвищення обгрунто�

ваності їх архітектоніки та удосконаленню процесу де�

централізації управління бюджетними коштами [10].

Враховуючи особливості соціально�економічного роз�

витку адміністративно�територіальних одиниць в Україні

до вагомих завдань бюджетної стратегії у даній сфері

доцільно віднести: пошук оптимальних джерел фінан�

сування місцевих бюджетів; забезпечення раціонально�

го використання бюджетних ресурсів на місцевому рівні

та оптимізація їх розподілу на основі обгрунтованої

архітектоніки місцевих бюджетів.

ВИСНОВКИ
Формування місцевих бюджетів є складовою части�

ною системи управління фінансово�економічними проце�

сами в країні, за їх допомогою місцеве самоврядування

має можливість здійснювати вплив на соціально�еко�

номічні відносини, формувати і перерозподіляти фінансові

ресурси необхідні для розвитку адміністративно�терито�

ріальних одиниць та забезпечення добробуту населення.

Важливими передумовами забезпечення якісного рівня

системи формування місцевих бюджетів є дієвість підходів

щодо її складових з врахуванням фінансово�інституційної

архітектоніки, що надасть можливість для забезпечення

динамічної збалансованості та стійкості місцевих бюд�

жетів, відповідного економічного розвитку територій. Пла�

нування місцевих бюджетів є динамічним процесом, по�

требуючим постійного розвитку та адаптації до внутрішніх

та зовнішніх фінансово�економічних чинників, при цьому

має значення обсяг показників місцевих бюджетів і опти�

мальна структура, що визначає їх значення у забезпечені

економічного зростання. Нині важливим є здійснення

дієвих перетворень системи формування місцевих бюд�

жетів шляхом використання обгрунтованих методів пла�

нування їх показників з метою покращення результатив�

ності використання бюджетних коштів. Доцільним є удос�

коналення системи моніторингу соціально�економічної

ефективності видатків місцевих бюджетів за допомогою

якісних і кількісних індикаторів, розвиток середньостро�

кового бюджетного планування на місцевому рівні, дот�

римання принципу бюджетної прозорості та підзвітності

органів місцевого самоврядування громадськості. Світо�

вий досвід формування місцевих бюджетів у системі фінан�

сово�економічного регулювання доводить, що їх розви�

ток повинен здійснюватися із врахуванням основних со�

ціально�економічних завдань адміністративно�територі�

альних одиниць. Дієвість місцевих бюджетів визначаєть�

ся рівнем розвитку інституцій місцевих фінансів, які фор�

муються під впливом суспільних процесів, фінансово�бюд�

жетних перетворень, системи управління державними та

місцевими фінансами. Визначною тенденцією в останні де�

сятиліття є системне удосконалення бюджетного проце�

су, у тому числі подальше впровадження програмних ме�

тодів складання місцевих бюджетів, підвищення рівня

фінансової самостійності місцевого самоврядування, що

сприяє посиленню ефективності використання бюджетних

коштів, посиленню взаємозв'язку між видатками бюдже�

ту та досягнутими результативними показниками. Основ�

ними передумовами досягнення якісного рівня формуван�

ня місцевих бюджетів є виваженість підходів щодо їх бюд�

жетної архітектоніки, що сприятиме реалізації основних

пріоритетів соціально�економічного розвитку адміністра�

тивно�територіальних одиниць. Система формування

місцевих бюджетів суттєво впливає на створення відпові�

дних умов для дієвої інноваційної перебудови економіки,

розвитку людського потенціалу. Побудова ефективної

системи формування місцевих бюджетів зумовлює засто�

сування відповідних механізмів державного фінансового

контролю, що надасть можливість підвищити ефективність

функціонування місцевих фінансів. Інституційний підхід

щодо розвитку системи формування місцевих бюджетів

передбачає її розгляд як динамічного інституту, що по�

стійно адаптується до основних завдань соціально�еконо�

мічного розвитку територій та країни з врахуванням екзо�
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генних та ендогенних факторів. Важливим є аналіз інсти�

туційних умов і тенденцій розвитку системи формування

місцевих бюджетів за допомогою якісних і кількісних інди�

каторів визначення ефективності управління місцевими

фінансами, оцінки фінансових результатів діяльності

органів місцевого самоврядування. Удосконалення систе�

ми формування місцевих бюджетів сприятиме підвищен�

ню ефективності використання бюджетних ресурсів, що є

передумовою для забезпечення стійкості та збалансова�

ності бюджетної системи. Важливими завданнями в умо�

вах економічних перетворень є удосконалення системи

формування місцевих бюджетів; застосування сучасних

фінансово�бюджетних методів і інструментів; створення

дієвих стимулів для забезпечення зацікавленості органів

місцевого самоврядування у зміцненні власної дохідної

бази та підвищення рівня їх відповідальності; забезпечен�

ня надходження належних доходів до місцевих бюджетів,

підвищення ефективності використання наявних бюджет�

них коштів. Одним із дієвих складових стратегічного бюд�

жетного планування є бюджетна політика розвитку адмі�

ністративно�територіальних одиниць. Важливою умовою

досягнення мети та завдань регулювання міжбюджетних

відносин є формування системи фінансово�бюджетних

інструментів та важелів відповідно до основних завдань

забезпечення соціально�економічного розвитку територій.

Важливим завданням підвищення результативності систе�

ми формування місцевих бюджетів є удосконалення ме�

тодології складання прогнозів соціально�економічного

розвитку територій на середньостроковий період, що на�

дасть можливість для прийняття дієвих управлінських

рішень щодо планування показників місцевих бюджетів,

прозорості бюджетного процесу. Дієвість управління

місцевими бюджетами сприятиме належному фінансово�

му забезпеченню місцевого самоврядування. Підвищен�

ня ефективності процесу формування місцевих бюджетів

вимагає врахування пріоритетів бюджетної політики та її

взаємоузгодження з стратегією соціально�економічного

розвитку країни, подовження горизонту бюджетного пла�

нування, розширення фінансових повноважень місцевого

самоврядування з одночасним посиленням їх відповідаль�

ності за досягнення визначених цілей. Важливим є ство�

рення належних фінансових умов для забезпечення вико�

нання органами місцевого самоврядування власних і де�

легованих повноважень. Вагомого значення набувають

питання впливу інтеграційних процесів на динаміку еконо�

мічного зростання та податкового потенціалу адмі�

ністративно�територіальних одиниць з урахуванням

стійкості та збалансованості місцевих бюджетів. Необхід�

ним є підвищення результативності формування місцевих

бюджетів у системі фінансово�економічного регулюван�

ня.
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