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

Формування фінансових інститутів місцевого само-
врядування базується перш за все на структурі фінан-
сових ресурсів, які належать територіальним громадам
і фінансових інструментах, що можуть бути ними вико-
ристані для формування фондів коштів і придбання чи
створення майна для відповідних громад. Поряд з інши-
ми фінансовими інститутами місцевого самоврядуван-
ня інститут місцевих бюджетів визначається як основ-
ний, на базі якого формуються всі фінансові ресурси. У
кінці 2020 р. завершився процес об'єднання терито-
ріальних громад в Україні, водночас одним із актуальних
питань залишається фінансове забезпечення їх функціо-
нування, оскільки зберігається значна ресурсна дифе-
ренціація територій. Це відповідним чином позначаєть-
ся на якості та обсягах публічних послуг. Цільовою ме-
тою бюджетної децентралізації є забезпечення зростан-
ня фінансового потенціалу територій та максимально
можливого вирівнювання міжтериторіальних диспро-
порцій у фінансових аспектах. Наразі постає завдання
дослідження, аналіз та виправлення ідентифікованих
недоліків, зокрема бюджетних дисбалансів, і запровад-
ження новітніх інструментів забезпечення прогресивно-
го розвитку місцевої та регіональної економіки Украї-
ни, усунення асиметрії їх розвитку.

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

Дослідженню проблем зміцнення ресурсної бази
місцевого самоврядування в Україні, формуванню його
основних фінансових інститутів присвячені праці про-

main share of revenues is personal income taxes. The results of the analysis indicate a significant

resource differentiation of the territories of Ukraine. The growth rates and structure of transfers

from the state budget to local ones for the period from 2015 to 2020 are analyzed. The author's

three-year forecast of execution of the general fund of local budgets (till 2023 inclusive) is developed.

The importance of a systematic increase in the share of own resources in the structure of local budget

revenues, which is accompanied by an increase in the amount of own revenues of the general fund of

local budgets and a reduction in transfers from the state budget to local ones, is substantiated. Such

dynamics testifies to positive changes on the way to the formation of financial autonomy of local

self-government bodies. It is noted that now the task is to correct the identified shortcomings in the

functioning of the institution of local budgets in Ukraine and the introduction of new tools to ensure

the progressive development of local and regional economy.
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відних науковців: Бодрова В., Варналія З., Гончарук Н.,
Горника В., Двігун А., Дєгтяра А., Діденко Н., Дмитрен-
ка Г., Жаліла Я., Івашової Л., Ковбасюка Ю., Кравчен-
ка В., Миколайчука М., Рожка О., Романюка С., Удови-
ченка В. та інших вчених. Разом з тим, комплексне до-
слідження розвитку інституту місцевих бюджетів в Ук-
раїні, з урахуванням сучасних тенденцій та нових вик-
ликів, потребує подальшого наукового пошуку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення тенденцій формування та

розвитку інституту місцевих бюджетів в Україні задля
подолання бюджетних дисбалансів в умовах поглиблен-
ня процесів децентралізації державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За підсумками аналізу інституту місцевих бюджетів
в Україні, як основного фінансового інституту місцево-
го самоврядування, на базі якого формуються всі фінан-
сові ресурси, протягом періоду впровадження рефор-
ми місцевого самоврядування та територіальної орга-
нізації влади [7] спостерігається тенденція до зростання
власних доходів загального фонду місцевих бюджетів.
Так, у таблиці 1 наведено дані власних доходів загаль-
ного фонду місцевих бюджетів і трансфертів з держав-
ного до місцевих бюджетів, а також вказана частка
трансфертів у власних доходах загального фонду місце-
вих бюджетів за період 2015—2020 рр.

Таким чином, протягом періоду децентралізації дер-
жавного управління в Україні спостерігається постійна
тенденція до зростання власних доходів загального
фонду місцевих бюджетів — середньорічний темп зро-
стання показника протягом 2015—2020 рр. становить
24,55% (рис. 1).

Відмічається позитивна динаміка частки власних
доходів місцевих бюджетів у ВВП (з 5,0% у 2015 р. до
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жетів від державного бюджету та підвищує рівень цен-
тралізації бюджетної системи. Це сигналізує про нез-
балансованість розподілу повноважень між рівнями
державної та місцевої влади і недосконалість організації
системи міжбюджетних відносин, а також про не-
обхідність подальшого нарощування дохідної частини
місцевих бюджетів" [8, с. 166]. Водночас варто зазна-
чити, що протягом 2019—2020 рр. сума трансфертів з
державного до місцевих бюджетів почала зменшуватись
(середньорічний темп зростання 70,6%) (табл. 1). На-
ведені дані свідчать про те, що бюджетна децентралі-
зація в Україні поступово виходить на правильну траєк-
торію свого розвитку.

Протягом 2015—2019 рр. найбільшу частку в струк-
турі трансфертів з державного бюджету складала суб-
венція на соціальний захист (32,3—48,0%), а друге
місце поділяли медична субвенція та освітня субвенція
(18,9—28,7%). У 2020 р. на освітню субвенцію припа-
дало 59,8% трансфертів, на медичну — 10,8%, а на ба-
зову — 9,8% (рис. 3).

Звісно, що волатильність державної трансфертної
політики відносно місцевих бюджетів певною мірою
перешкоджає формуванню якісної і прогнозованої бюд-
жетної політики. Це позначається на складності серед-
ньострокового планування соціально-економічного
розвитку територій та недостатній ефективності вико-
ристання коштів. Водночас прогнозування є важливою
складовою в системі організації місцевих фінансів з
метою уникнення бюджетних дисбалансів. Тому вважає-
мо за доцільне розробити трирічний прогноз виконан-
ня загального фонду місцевих бюджетів на основі да-
них за 2015—2020 рр. (рис. 4). Динаміці власних доходів
загального фонду місцевих бюджетів у найбільшій мірі
відповідає поліноміальна лінія тренду другого ступеня
(R2=1). Динаміці трансфертів з державного бюджету
місцевим бюджетам у найбільшій мірі відповідає полі-
номіальна лінія тренду четвертого ступеня (R2=0,99).

Отже, згідно з лініями тренду, у 2021 р. очікуються
надходження до місцевих бюджетів на суму 390,3 млрд
грн, з яких 80,8% припадатиме на власні доходи загаль-
ного фонду місцевих бюджетів, у 2022 р. — 402,0 млрд
грн (330,8 млрд грн власних доходів місцевих бюджетів
та 71,2 млрд грн трансфертів з державного бюджету
місцевим бюджетам), у 2023 р. — 440,8 млрд грн, з яких
338,1 млрд грн становитимуть власні доходи місцевих
бюджетів.

Загалом, варто зазначити, що доходи загального
фонду місцевих бюджетів в Україні протягом періоду
децентралізації державного управління зросли (рис. 5).
У 2020 р. обсяг доходів загального фонду місцевих
бюджетів в Україні досяг рівня, який на 55,5% переви-
щує рівень 2015 р. Важливим є планомірне збільшення
частки власних ресурсів у структурі доходів місцевих
бюджетів, що супроводжується зростанням суми влас-
них надходжень загального фонду місцевих бюджетів
(протягом всього досліджуваного періоду), та скорочен-
ням трансфертів з державного бюджету до місцевих,
починаючи з 2019 р.

Найбільший розрив між темпом зростання власних
доходів загального фонду місцевих бюджетів та тем-
пом зростання/скорочення трансфертів з державного
бюджету місцевим бюджетам відзначається у 2016 р.

(34,4%), 2019 р. (31,6%) та 2020 р. (50,2%), що вказує
на позитивні зрушення у напрямі становлення фінансо-
вої автономії органів місцевого самоврядування в Ук-
раїні.

Водночас виконання місцевих бюджетів корелюєть-
ся із загальними тенденціями в економіці України таки-
ми, як: незначне номінальне зростання доходів, соціаль-
но орієнтовані статті видатків, забезпечення виконання
основних соціальних зобов'язань держави, продовжен-
ня секторальних реформ у сфері адміністративно-тери-
торіального устрою та місцевого самоврядування [9].
Пандемія та карантинні заходи стали основним викли-
ком для результативності процесів децентралізації, сьо-
годенна криза посилила деякі існуючи ризики та дода-
ла нові [4].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Процеси, започатковані 2014 р. в Україні щодо де-
централізації державного управління [7], свідчать про
укріплення інституту місцевих бюджетів. Підтверджен-
ням зазначеного є статистичні дані виконання власних
доходів місцевих бюджетів, які за період 2015—2020
рр. збільшились майже в тричі (зі 120,5 до 311,3 млрд
грн). Позитивним зрушенням бюджетної децентралі-
зації є скорочення частки трансфертів у доходах місце-
вих бюджетів, що свідчить про зміцнення фінансової
незалежності органів місцевого самоврядування.
Зміна механізму вирівнювання дохідної спроможності
місцевих бюджетів дала можливість певною мірою
зменшити диспропорції в їх доходах за податком на
прибуток підприємств і податком на доходи фізичних
осіб.

Зважаючи на те, що виконання місцевих бюджетів
є показником, який характеризує потенціал відповідної
території та її поточний соціально-економічний розви-
ток, децентралізаційні процеси сприяють підвищенню
рівня життя населення, а також формуванню середови-
ща, в якому можливим є динамічний розвиток як людсь-
ких ресурсів, так і локальної економічної системи.
Зрозуміло, що стан формування та використання місце-
вих бюджетів істотно залежить від вирішення проблем
збалансованості бюджетів. З огляду на це, вирішення
проблем покращення збалансування місцевих бюджетів
є вкрай актуальним та найбільш відповідальним етапом
розвитку інституту місцевих бюджетів в Україні. Також
перспективним напрямом є перегляд парадигми бюд-
жетного вирівнювання та запровадження парадигми
бюджетного стимулювання, що дозволить розширити
фінансові можливості органів місцевого самоврядуван-
ня, зокрема не тільки збільшити обсяги надходжень до
місцевих бюджетів, а й наділити їх більшим колом по-
вноважень і відповідальності, що сприятиме фінансовій
стабільності.
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