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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У поточний час в Україні відбувається реформа де#

централізації влади, яка має суттєвий вплив на різні ас#

пекти суспільного життя, зокрема на податкову сферу
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Актуальність статті визначається необхідністю забезпечення фінансової спроможності ре�

гіонів України в умовах проведення адміністративно�територіальної реформи та підписання угоди

про асоціацію з ЄС. Метою статті є визначення закономірностей еволюції механізмів регіональ�

ного податкового менеджменту в умовах децентралізації влади. Доведено наявність фіскаль�

них вертикальних і горизонтальних розривів в Україні. Видаткова частина місцевих бюджетів

значно перевищує дохідну за рахунок міжбюджетних трансфертів. Дослідження регіонального

податкового менеджменту дозволило визначити істотну різницю у податкоспроможності ре�

гіонів. Реформа децентралізації та проведена податкова реформа позитивно впливають на

зміцнення ролі місцевих податків і зборів як основи формування місцевих бюджетів. Значний

фінансовий потенціал має оподаткування нерухомості, яке є прерогативою органів місцевого

самоврядування. Формалізовано інструментарій регіонального податкового менеджменту,

суб'єктами якого є спроможні територіальні громади. Перевагою пропонованого підходу над

існуючими є врахування особливостей реформування місцевого самоврядування та територі�

альної організації влади, а також стратегічний підхід до управління податковою базою місце�

вих бюджетів.

Relevance of the article is defined the need to ensure the financial viability regions of Ukraine in

terms of administrative and territorial reform and Association Agreement with the EU. The article is

to determine the patterns of evolution of regional mechanisms for fiscal management in

decentralization. The presence of vertical and horizontal fiscal gaps in Ukraine is defined. The

expenditure of local budgets far exceeds revenues by intergovernmental transfers. Research

Regional tax management helps to determine a significant difference in the fiscal areas.

Decentralization and reform of the tax reform held a positive effect on strengthening the role of local

taxes and fees as the basis of local budgets. Significant financial potential estate tax should be the

prerogative of local government. Regional tax management tools are formalized, the subjects of which

are capable of local communities. The advantage of the proposed approach is consideration of the

existing features of local government reform and territorial organization of power and strategic

approach to managing tax base of local budgets.

Ключові слова: регіональний податковий менеджмент, механізми, децентралізація, влада, терито�
ріальні громади.
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[1]. Податкова політика країни має визначатися не тільки

потребами наповнення доходної частини бюджету, але

й базуватися на аналізі економічного стану, орієнтува#

тися на довгострокові цілі стимулювання конкуренто#

спроможності країни, регіонів, окремих галузей націо#

нальної економіки, вітчизняних виробників. Тому в ос#

нові податкового менеджменту має бути гармонізація
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інтересів держави, регіонів, платників податків, а також

активізація важелів стабілізації, регулювання та стиму#

лювання суспільного розвитку.

Зважаючи на необхідність забезпечення фінансової

спроможності регіонів України в умовах проведення адмін#

істративно#територіальної реформи, вважаємо за доціль#

не формування концепції розвитку державного податково#

го менеджменту на рівні регіонів, орієнтованої на досягнен#

ня фіскальних і регулюючих цілей державної та регіональ#

ної складових податкової політики. Актуальність пробле#

ми підсилюється в умовах підписання Україною угоди про

асоціацію з ЄС, оскільки національне податкове законодав#

ство в цілому відповідає Європейському законодавству, за

виключенням окремих норм, які поступово будуть набли#

жені до нього з огляду на обмеження соціально#економіч#

ного характеру та регіонального контексту [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми оподаткування на різних економічних

рівнях досліджуються багатьма вченими. Лещух І.В., Олій#

ник Н.Р. розглядають соціально#економічний розвиток

країни та регіонів у рамках об'єктів державного податко#

вого менеджменту, який визначається процесом управлі#

ння оподаткуванням за допомогою здійснення податко#

вого прогнозування, планування, регулювання та контро#

лю з метою прийняття управлінських рішень [3, c. 188].

Штань М.В. зауважує, що ефективна податкова система

має забезпечувати узгодження інтересів держави, регіонів,

суб'єктів господарювання з урахуванням існуючого

співвідношення у рівнях їх розвитку і реальних можливос#

тей, а також створити такі умови ведення підприємниць#

кої діяльності, які покликані сприяти більш повному вико#

ристанню резервів забезпечення стійкого економічного

зростання в Україні [4]. Погоджуємося з Гончаренко І.Г.,

що актуальним завданням регіональних податкових ме#

ханізмів є стимулювання всебічного розвитку регіонів краї#

ни, вирівнювання рівнів їх соціально#економічного стану.

Велике значення для нормального функціонування еко#

номіки є створення вільних економічних зон із встанов#

ленням пільгових режимів: митного, податкового, валют#

но#фінансового і організаційно#правового [5, c. 281]. Ви#

соко оцінюючи науковий доробок указаних авторів, слід

визнати відсутність системного підходу до дослідження

проблем регіонального менеджменту в сучасних умовах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення закономірностей ево#

люції механізмів регіонального податкового менедж#

менту в умовах децентралізації влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інституційними суб'єктами регіонального податко#

вого менеджменту виступають органи місцевого само#

врядування, які встановлюють місцеві податки і збори

[6, c. 237]. Значення цього виду менеджменту зростає в

умовах прийняття законів України щодо внесення змін

до Бюджетного та Податкового кодексів України в час#

тині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та

фінансової основи місцевого самоврядування. Рішен#

ня органів місцевого самоврядування з питань місцевих

податків та зборів, прийнятих за правилами, встановле#

ними Податковим Кодексом України, є частиною подат#

кового законодавства України. До місцевих податків

належать: податок на майно; єдиний податок. До місце#

вих зборів належать: збір за місця для паркування транс#

портних засобів; туристичний збір. Місцеві ради обов'яз#

ково установлюють єдиний податок та податок на май#

но (в частині транспортного податку та плати за землю)

[7]. Установлення місцевих податків та зборів, не перед#

бачених Податковим Кодексом, забороняється. Зара#

хування місцевих податків та зборів до відповідних

місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджет#

ного кодексу України. Стаття 64 Бюджетного Кодексу

України визначає склад доходів загального фонду бюд#

жетів міст республіканського Автономної Республіки

Крим та обласного значення, міст Києва та Севастопо#

ля, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територі#

альних громад, що створюються згідно із законом та

перспективним планом формування територій громад

[8]. Об'єктами регіонального податкового менеджмен#

ту є податкові надходження до місцевих бюджетів.

Зростання рівня соціально#економічного розвитку

регіонів, підвищення рівня життя населення є неможли#

вим без створення цілісної концепції регіональної еко#

номічної політики, яка б враховувала сучасні зміни у по#

датковому механізмі, адекватні новим умовам політики

державних видатків і міжбюджетних відносин. Без цьо#

го неможливо здійснити прогресивні зрушення в еко#

номічній і соціальній сферах, забезпечити зростання

якості життя як у регіонах, так і у державі в цілому [9, c.

10].

Таким чином, пріоритетне значення у створенні

ефективного механізму регіонального розвитку та за#

безпеченні фінансової стійкості територіально#адмін#

істративних одиниць має удосконалення податкової

політики з метою формування стабільної дохідної бази

місцевих бюджетів, розмежування повноважень між

центром і регіонами, обгрунтування рівня регіональ#

них видатків. Формування ефективної податкової пол#

ітики підприємства здатне суттєво сприяти удоскона#

ленню методів господарювання, підвищенню рента#

бельності виробництва, зміцненню комерційного роз#

рахунку як основи стійкого фінансового стану і стаб#

ільної роботи підприємства та виконання ним зобов'я#

зань.

В Україні існують значні фіскальні вертикальні і го#

ризонтальні розриви в Україні. Видаткова частина місце#

вих бюджетів значно перевищує дохідну. Протягом

2010—2015 рр. частка місцевих податків у консолідо#

ваному бюджеті скоротилася з 25,6 % до 18,5 %, а ча#

стка видатків, навпаки, зросла — із 40,2 % до 40,7 %

[10]. Дослідження регіонального податкового менедж#

менту дозволило визначити істотну різницю у податкос#

проможності регіонів протягом 2012—2014 рр. Усі регі#

они України демонстрували зростання податкових над#
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ходжень, найбільший приріст (близько 20 %) забезпе#

чили Харківська, Рівненська, Львівська області. Незнач#

не скорочення доходів продемонстрував бюджет Пол#

тавської області (на 2,1 %), значно більші — анексова#

на АР Крим (на 82,9 %) і території, де проводиться ан#

титерористична операція — Луганська (на 28,2 %) і

Донецька (на 16,7 %) області. Ренкінг за зростанням

середньорічних надходжень податків у бюджети обла#

стей, визначених за 2012—2014 рр., відкриває Черні#

вецька область (1231,4 млн грн.) і замикає Донецька об#

ласть (11231,3 млн грн.). Найбільші надходження до

бюджету забезпечує м. Київ (13367,5 млн грн.).

За підсумками 2015 р. доходи місцевих бюджетів

становили 120480,2 млн грн., при цьому основну їх час#

тину в регіональному розрізі забезпечили м. Київ

(18,4%), Дніпропетровська (10,96%) і Харківська об#

ласті (6,53%). При цьому питома вага Волинської, Лу#

ганської, Херсонської, Чернівецької областей не пере#

вищує 2%.

Податкові надходження до місцевих бюджетів

віддзеркалюють результати соціально#економічного

розвитку регіонів. За 2015 р. індекс промислової про#

дукції в Луганській області порівняно з 2014 р. склав

30%, в Донецькій — 63,9%, індекс обсягу сільськогос#

подарського виробництва по цих областях — відповід#

но 89,8% та 63,1%, індекс будівельної продукції —

40,5% і 37,1%.

Згідно з Європейською хартією місцевого самовря#

дування частина фінансових ресурсів органів місцевого

самоврядування формується за рахунок місцевих подат#

ків та зборів, розмір яких вони мають повноваження вста#

новлювати в межах закону [11]. За підсумками 2015 р.

до загального фонду місцевих бюджетів (без урахуван#

ня трансфертів) надійшло 99,8 млрд грн., що складає

116,0% від річного обсягу надходжень, затверджено#

го місцевими радами [12]. Приріст надходжень проти

2014 року (у співставних умовах та без урахування те#

риторій, що не підконтрольні українській владі) склав

42,1% або 29,6 млрд грн. Темп росту фактичних над#

ходжень податку на доходи фізичних осіб ПДФО до

2014 року становить 123,1%, плати за землю — 130,3%.

При цьому, у 15 та 14 регіонах відповідно темп росту

вище середнього по Україні. Загалом обсяг надходжень

ПДФО за січень#грудень склав 53625,8 млн грн., рівень

виконання річного показника, затвердженого місцеви#

ми радами становить 113,7%, надходжень плати за зем#

лю — 14466,6 млн грн., рівень виконання річного по#

казника, затвердженого місцевими радами — 112,2%.

Станом на 01.01.2016 фактичні надходження акцизно#

го податку склали 7 670,1 млн грн. що в розрахунку на

1#го жителя країни складає 196,1 грн.

У 2013 р. податківці розпочали адміністрування по#

датку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян#

ки. Для фізичних осіб — власників об'єктів житлової

нерухомості база оподаткування обчислюється органом

державної податкової служби на підставі даних Держав#

ного реєстру речових прав на нерухоме майно, що бе#

зоплатно надаються органами державної реєстрації

прав на нерухоме майно. Що стосується платників по#

датку — юридичних осіб, то база оподаткування об'єктів

житлової нерухомості у цьому випадку обчислюється

такими особами самостійно станом на 1 січня звітного

року і до 1 лютого цього ж року подають органу дер#

жавної податкової служби за місцезнаходженням об'єк#

та оподаткування декларацію.

Надходження податку на нерухоме майно на 2015

рік затверджені місцевими радами в обсязі 530,0 млн

грн., фактичні надходження податку склали 736,9 млн

грн. Як переконує світовий досвід, розвинені країни

мають високу частку податку на нерухомість у надход#

женнях зведених бюджетів (США — 10,5 %; Великоб#

ританія — 9,1 %; Канада — 8,1 %; Японія — 7,4 %)

[13]. У країнах ЄС частка податку на нерухомість також

досить висока: 1—5 %. Найнижчий податок на землю

встановлений у Іспанії (0,3—0,4 %) та Італії (0,4—0,7

%), Франції (4,9 %), Ісландії (2,8 %), Данії, Нідерлан#

дах, Швеції, Ірландії (близько 2 %). У сучасних умовах

Україна має побудувати ефективний механізм адмініст#

рування податку на нерухомість: сформований кадастр

нерухомості, діюча система масової оцінки нерухомості,

відпрацьований механізм періодичної переоцінки

об'єктів оподаткування, високий рівень співробітницт#

ва фіскальних органів з платниками податків, прозорість

управлінських рішень місцевих владних органів, до#

статній рівень платоспроможності та податкової дисцип#

ліни громадян та інші. Світова практика свідчить, що

оподаткування нерухомості є прерогативою органів

місцевого самоврядування. У цьому аспекті податок на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, має

значний потенціал як джерело формування доходів

бюджету [14, c. 23].

Оптимальний розподіл повноважень між органами

місцевого самоврядування та органами виконавчої вла#

ди на різних рівнях адміністративно#територіального

устрою передбачає: визначення достатньої податкової

бази, що дасть змогу забезпечити виконання органами

місцевого самоврядування власних повноважень з ура#

хуванням об'єктивних критеріїв фінансування державою

делегованих повноважень; створення належних мате#

ріальних, фінансових та організаційних умов та форму#

вання кадрового складу для забезпечення виконання

органами місцевого самоврядування власних і делего#

ваних повноважень [15].

В основу реформи децентралізації покладено фор#

мування спроможних територіальних громад сіл (се#

лищ, міст), які в результаті добровільного об'єднання

здатні самостійно або через відповідні органи місце#

вого самоврядування забезпечити належний рівень

надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охо#

рони здоров'я, соціального захисту, житлово#кому#

нального господарства, з урахуванням кадрових ре#

сурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфра#

структури відповідної адміністративно#територіальної

одиниці [16].

Закон України "Про місцеве самоврядування в Укра#

їні" передбачає існування альтернативної форми дер#

жавного оподаткування: самооподаткування — форма

залучення на добровільній основі за рішенням зборів

громадян за місцем проживання коштів населення відпо#

відної території для фінансування разових цільових за#

ходів соціально#побутового характеру [17]. Метою ре#

форми місцевого самоврядування є, передусім, забез#

печення його спроможності самостійно, за рахунок

власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значен#
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ня. Йдеться про наділення територіальних громад

більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх

резервів.

Спроможні територіальні громади отримують по#

тужне джерело фінансових ресурсів у вигляді зараху#

вання до їхніх бюджетів 60 % податку на доходи гро#

мадян. З додаткових ресурсів у ході реформи місцеві

ради отримують власний земельний податок, ставки

якого на своїй території кожна рада встановлюватиме

самостійно. При цьому до юрисдикції кожної ради пе#

редаються всі землі відповідної громади, в тому числі й

за межами населених пунктів. Також запроваджується

обов'язковий у країнах зі спроможним місцевим само#

врядуванням місцевий податок на нерухоме майно.

Рішення про його запровадження та про його ставки

кожна місцева рада теж приймає самостійно. Громада

отримує також 5% від продажу пального на АЗС, алко#

гольних та тютюнових виробів. Крім того, за бюджета#

ми місцевого самоврядування залишаються такі джере#

ла, як раніше закріплені місцеві податки і збори [18].

Об'єднані громади переходять на прямі міжбюджетні

відносини з Державним бюджетом (зараз прямі відно#

сини мають лише області, райони, міста обласного зна#

чення).

В основу реформування механізмів регіонального

податкового менеджменту доцільно покласти інстру#

ментарій стратегічного податкового планування із ви#

діленням таких етапів: 1 етап — визначення цілей подат#

кового планування, виходячи зі стратегічних пріоритетів

та інтересів підприємств, галузей, що входять до регіо#

нального господарського комплексу, а також оцінки їх

податкового навантаження; 2 етап — розробка альтер#

нативних варіантів розвитку регіонального господарсь#

кого комплексу та оцінка їх впливу на податкоспро#

можність платників податків регіону; 3 етап — довго#

строкове прогнозування податкових надходжень, вихо#

дячи з найбільш імовірного сценарію розвитку регіо#

нального господарського комплексу; 4 етап — розроб#

ка довгострокових планів податкових надходжень до

місцевого бюджету. Впровадження стратегічних ме#

ханізмів податкового менеджменту сприятиме забезпе#

ченню сталого розвитку територій.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

1. Доведено наявність фіскальних вертикальних і

горизонтальних розривів в Україні. Видаткова частина

місцевих бюджетів значно перевищує дохідну за раху#

нок міжбюджетних трансфертів. Дослідження регіо#

нального податкового менеджменту дозволило визна#

чити істотну різницю у податкоспроможності регіонів,

а також негативний вплив на доходи місцевих бюджетів

анексії АР Крим та проведення антитерористичної опе#

рації в Луганській і Донецькій областях. Реформа де#

централізації та проведена податкова реформа позитив#

но впливають на зміцнення ролі місцевих податків і

зборів як основи формування місцевих бюджетів. Знач#

ний фінансовий потенціал має оподаткування нерухо#

мості, яке є прерогативою органів місцевого самовря#

дування.

2. Формалізовано інструментарій регіонального

податкового менеджменту, суб'єктами якого є спро#

можні територіальні громади, які вибудовують взаємо#

відносини з платниками податків — членами громади

на принципах оподаткування і самооподаткування. Пе#

ревагою пропонованого підходу над існуючими є вра#

хування особливостей реформування місцевого само#

врядування та територіальної організації влади, а також

стратегічний підхід до управління податковою базою

місцевих бюджетів.

Перспективами подальших досліджень є розробка

методичних підходів до прогнозування доходів бю#

джетів.
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