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Дана стаття присвячена аналізу сучасного стану місцевих бюджетів в Україні та перспекти
вам їх розвитку. Розглянуто структуру місцевих бюджетів та проаналізовано доходи зведено
го, державного та місцевих бюджетів України за 2011—2014 роки. Сформовано пропозиції та
основні принципи і підходи до розвитку місцевих бюджетів в Україні.
This article is devoted to the current state of local budgets in Ukraine and prospects of their
development. The structure of local budgets and analyzes consolidated revenues, state and local
budgets of Ukraine for 2011—2014. Formed deals and basic principles and approaches to the
development of local budgets in Ukraine.
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ВСТУП
В умовах кризового стану економіки України особ
ливої уваги потребують питання підвищення ефектив
ності функціонування місцевих бюджетів. Мicцeвий
бюджeт є ocнoвним фiнaнcoвим плaнoм peгioну, тoму
пpoблeми формування функцioнувaння мicцeвиx бю
джeтiв зaлишaютьcя укpaй aктуaльними нa cьoгoднiшнiй
дeнь у бюджeтнiй cиcтeмi Укpaїни.
Місцеві фінанси досліджувались багатьма українсь
кими та зарубіжними вченимиекономістами та фінан
систами зокрема такими, як О.Д. Василик, В.В. Зай
чикова, О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, О.Я. Лилик,
О.О. Сунцова, С.В. Слухай, А. Шахом, Р. Белом, У. Тіссе
ном, К. Фостером та іншими. Варто зазначити, що про
блеми формування та оптимізації дохідної частини
місцевих бюджетів, наповнення їх бази та пошук зрос
тання власних доходів постійно перебувають в центрі
уваги багатьох науковців, зокрема, В.М. Опаріна, О.Р. Ро
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маненко, О.П. Кириленко, Н.І. Вовни, І.О. Кулика, І.В. Алек
сєєв, А.М. Бабич та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із кожним роком місцеві бюджети набувають дедалі
більшої ваги як за обсягом фінансових ресурсів держа
ви, так і щодо вирішення соціальноекономічних про
блем регіонів, де проживає переважна частина населен
ня України. В свою чергу доходи місцевих бюджетів є
основою фінансової бази органів місцевого самовря
дування та вирішальним фактором регіонального роз
витку. Наявність доходів місцевих бюджетів закріплює
економічну самостійність місцевих органів самовряду
вання, активізує господарську діяльність, дозволяє їм
розвивати інфраструктуру та фінансовий потенціал ре
гіону, виявляти і використовувати резерви фінансових
ресурсів, що розширює можливості місцевих органів
влади у задоволенні потреб населення.

Інвестиції: практика та досвід № 1/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Загальна схема структури місцевих бюджетів
Ⱦɨɯɨɞɢ
ȱ. ȼɥɚɫɧɿ ɞɨɯɨɞɢ:
- ɩɨɞɚɬɤɢ ɧɚ ɦɚɣɧɨ
- ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɭ ɬ.ɱ. ɡɟɦɟɥɶɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɿ ɨɪɟɧɞɧɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɡɟɦɥɸ
- ɩɨɞɚɬɤɢ, ɡɛɨɪɢ ɬɚ ɦɢɬɨ
ɭ ɬ.ɱ. ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɡɛɨɪɢ
- ɿɧɲɿ ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɯɨɞɢ
ȱȱ. Ɋɟɝɭɥɸɸɱɿ ɞɨɯɨɞɢ:
- ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ
- ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ
- ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
- ɚɤɰɢɡɢ
- ɞɨɬɚɰɿʀ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ
- ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ
- ɤɨɲɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ
ɍɫɶɨɝɨ

Однією із важливих проблем формування місцевих
бюджетів є забезпечення збалансованого соціально
економічного розвитку регіонів та формування міжбю
джетних відносин, з метою підвищення рівня фінансо
вої самодостатності шляхом посилення бюджетної де
централізації.
Правове підгрунтя формування місцевих бюджетів
на сьогодні визначається Конституцією України, Зако
нами "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про
бюджетну систему України", "Про систему оподатку
вання" та деякими законодавчими актами щодо зара
хування дохідних джерел. Фінанси місцевих органів
влади як система включають кілька основних взаємо
пов'язаних структурних елементів. Це доходи, видат
ки, способи формування доходів, інститути системи,
суб'єкти й об'єкти системи та відносини між суб'єкта
ми системи. Головною частиною доходів місцевих бюд
жетів в Україні є державні податки, що зараховуються
до бюджету відповідного рівня згідно з нормативами
відрахувань або закріплюються за державним та місце
вими бюджетами. Місцеві бюджети є автономними і не
входять до складу бюджетів вищих рівнів. У зв'язку з
цим представимо загальну схему місцевих бюджетів
України (табл. 1).
У сучасних умовах економічної кризи відбувається
загострення суперечностей між державним і місцевими
бюджетами, яке посилюється існуючим нерівномірним
економічним розвитком у деяких областях. За цих умов
можуть розвиватися процеси приховування доходів, що
створюються на окремих, економічно розвинутих тери
торіях, з метою використання їх на місці, а не перера
ховування до державного бюджету. Установлення оп
тимальної пропорції між державним і місцевими бюд
жетами у такому разі стає головною темою державної
бюджетної політики. Розв'язання цієї проблеми слід
здійснювати лише з урахуванням досягнутого рівня роз
витку продуктивних сил і фактичної продуктивності гос
подарських комплексів, окремих територій адміністра
тивного управління. З огляду на це недопустиме вико
ристання фіксованого розподілу бюджетних надход
жень між державним і місцевими бюджетами. Крім
принципу рівнонапруженості платежів від рівня прибут
ку, що формує дохід бюджету, необхідно враховувати
також демографічний, соціальний, природноекологіч
ний стан відповідних територій, що визначає розмір вит
ратної частини бюджету.

ȼɢɞɚɬɤɢ
ȱ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ:
- ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
- ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɬɚ ɪɢɛɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
- ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɞɨɪɨɠɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
- ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
ȱȱ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɚɯɨɞɢ:
- ɨɫɜɿɬɚ
- ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ
- ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
- ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
ȱȱȱ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ȱV. ɉɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
V. ȱɧɲɟ

ɍɫɶɨɝɨ

Найбільш характерною рисою місцевих бюджетів
сьогодні є високий рівень їх залежності від держав
ного бюджету — якщо в країнах Європи він складає
близько 7—10%, то в Україні — досягає 20% і біль
ше.
Після аналізу джерел фінансування місцевого са
моврядування в країнах Європи, дійшли до висновку,
що не в усіх країнах основу наповнення місцевих бюд
жетів складають виключно місцеві податки і збори.
Наприклад, якщо у Швеції питома вага виключно
місцевих податків і зборів у структурі джерел фінан
сування органів місцевого самоврядування становить
близько 61%, у Данії — 51%, у Швейцарії — 46%,
Норвегії — 42%, то у деяких інших країнах, навпаки,
місцеві податки у структурі надходжень становлять
зовсім незначну частку: Естонія — питома вага місце
вих податків становить менше 1%, незначний рівень
місцевих податків спостерігається також у Великоб
ританії, Болгарії, Румунії, Словенії. Міжнародна прак
тика вказує і на те, що серед джерел фінансування
місцевого самоврядування застосовуються і позички.
Так, у структурі джерел місцевого фінансування
Нідерландів суми позичок складають 19%, Бельгії —
13%, Чехії — 11%, Франції — 10%, Іспанії — 10%,
ФРН — 9%. Але в більшості країн позички або не
застосовують взагалі, або становлять зовсім низький
відсоток: Румунія, Великобританія, Польща, Латвія,
Швеція, Данія та інші
До доходів, що закріплюються за бюджетами місце
вого самоврядування та враховуються при визначенні
обсягів між бюджетних трансфертів, належать такі по
датки і збори:
— податок з доходів фізичних осіб;
— державне мито в частині, що належить відповід
ним бюджетам;
— плата за ліцензії;
— плата за торговий патент на здійснення деяких
видів підприємницької діяльності;
— надходження адміністративних штрафів;
— 50% надходження у сфері забезпечення безпе
ки дорожнього руху;
— єдиний податок для суб'єктів малого підприє
мництва у частині, що належить відповідним бюдже
там.
Сьогодні ведуться значні наукові і практичні дис
кусії навколо питань зміцнення фінансової незалеж
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Таблиця 2. Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів України
за 2011—2014 роки
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
Ɂɜɟɞɟɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɦɥɪɞ ɝɪɧ., ɭ
ɬ.ɱ.:
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ (ɛɟɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ), ɦɥɪɞ ɝɪɧ., ɭ ɬ.ɱ.:
ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɞɨɯɨɞɚɯ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ ,%
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ
Ɇɿɫɰɟɜɿ ɛɸɞɠɟɬɢ (ɛɟɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ), ɦɥɪɞ ɝɪɧ., ɭ ɬ.ɱ.:
ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɞɨɯɨɞɚɯ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ ,%
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ

2011
ɪɿɤ

2012
ɪɿɤ

2014
ɪɿɤ

2014 ɪɿɤ ɩɪɨɬɢ 2013 ɪɨɤɭ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɢɣ
Ɍɟɦɩ
ɩɪɢɪɿɫɬ,
ɩɪɢɪɨɫɬɭ,
ɦɥɪɞ ɝɪɧ.
%

398,3
334,7
63,6

445,5
369,7
75,8

442,8
75,0
67,8

455,9
388,9
67,0

13,1
13,9
-0,8

3,0
3,7
-1,2

311,8

344,7

337,6

354,8

17,2

5,1
ɯ

78,3
263,3
48,5

77,4
288,5
56,2

76,2
290,1
47,5

77,8
308,7
46,1

ɯ
18,6
-1,4

6,4
-3,0

86,5

100,8

105,2

101,1

-4,1

-3,9

21,7
71,4

22,6
81,2

23,8
84,9

22,2
80,2

ɯ
-4,7

ɯ
-5,5

ності місцевих бюджетів. На жаль, практика засвід
чує, що роль місцевих бюджетів України поки що не
значна (менше 5%), а окремі органи місцевого само
врядування ще недостатньо використовують наявні
можливості збільшення доходів місцевих бюджетів.
Для підвищення фінансової незалежності місцевих
органів влади потрібно всебічно розвивати систему
місцевих облігаційних запозичень як додаткового
ресурсу місцевої влади. Також необхідна наявність
добре розвинутої ринкової інфраструктури, насампе
ред незалежних рейтингових агентств та консалтин
гових фірм.
Для розвитку місцевих бюджетів в Україні необхід
но:
— зміцнити фінансову незалежність місцевих бюд
жетів, а саме включити: податок на прибуток комуналь
них підприємств, податок на землю, плату за торговий
патент на підприємницьку діяльність та єдиний податок
для суб'єктів малого підприємництва;
— збільшити надходження до місцевих бюджетів,
а саме запровадити податки на нерухомість та розкіш
(багатство) для фізичних осіб та віднести їх до місце
вих податків. Додатковим джерелом надходжень місце
вих бюджетів може стати закріплення частки загально
державних податків за місцевими бюджетами. Такими
податками можуть бути акцизний збір з вітчизняних то
варів, податок на прибуток та ПДВ.
Основними завданнями Концепції реформування
місцевих бюджетів є:
1) підвищення ефективності процесу формування
видаткової частини місцевих бюджетів та децентралі
зація управління бюджетними коштами;
2) зміцнення фінансової основи місцевого самовря
дування;
3) посилення інвестиційної складової місцевих бю
джетів;
4) запровадження планування місцевих бюджетів на
середньострокову перспективу;
5) підвищення ефективності управління коштами
місцевих бюджетів та посилення контролю і відпові
дальності за дотриманням бюджетного законодав
ства.
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