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Постановка проблеми.  Світовий  глобаль-
ний  розвиток  одночасно  зумовлює  активізацію 
процесів  інтеграції  та регіоналізації. Такі виклики 
призвели  до  підвищення  зацікавленості  до  вирі-
шення проблем регіонального розвитку. Одним із 
загальноєвропейських  напрямів  розвитку  регіо-
нів  стали  процеси  децентралізації,  що  сприяють 
досягненню  цілей  сталого  розвитку  за  рахунок 
більш  ефективного  використання  ресурсів  регіо-
нів  та  надання  їм,  відповідно,  більших  повнова-
жень та фінансових можливостей. Це дає можли-
вість  урахувати  та  знайти  баланс між  існуючими 
проблемами  регіонів  та  використанням  ресурсів 
регіонів  для  їх  вирішення.  Але,  для  можливого 
вирішення питань регіонального розвитку на міс-
цевому  рівні  необхідним  та  важливим  є  забез-
печеність  різноманітними  ресурсами.  Дана  мета 
може бути досягнута не за рахунок перерозподілу 
ресурсів між найбільш розвиненими та відсталими 
депресивними регіонами, а за рахунок фінансової 
децентралізації. 

Фінансова  децентралізація  дає  більше можли-
востей для прийняття рішень місцевими органами 
влади  щодо  вирішення  нагальних  проблем  ста-
лого розвитку регіонів. Вагоме значення при цьому 
відіграють  доходи  місцевих  бюджетів,  які  безпо-
середньо пов’язані  із визначенням бази оподатку-
вання та ставок місцевих податків та зборів, подат-
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для устойчивого регионального развития. 
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кових стимулів та формуванням структури видатків 
місцевих бюджетів. Це та інше обумовлює актуаль-
ність дослідження фінансової децентралізації. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Висвітлення  питань  фінансової  децентра-
лізації  в  умовах  сталого  розвитку  економіки  має 
важливе  теоретичне  значення  серед  надбань 
вітчизняної  та  світової  економічної  науки.  Дана 
тематика є предметом активного обговорення на 
багатьох  наукових  конференціях,  форумах,  сим-
позіумах.  Проблеми  фіскальних  взаємовідносин 
між  різними  рівнями  державного  регулювання  у 
напрямі їх децентралізації було висвітлено у пра-
цях таких видатних закордонних вчених як Ч. Тібу, 
Р. Масгрейв,  У. Оутс,  що  є  основоположниками 
теорії фіскальної децентралізації. 

Серед вітчизняних науковців слід відмітити вне-
сок у дослідження даної проблематики таких вче-
них,  як:  В. Авер’янов,  В. Андрущенко,  Л. Амбрик, 
В. Бакуменко, М. Бадида,  А. Бойко, О. Борислав-
ська, В. Вишневський, Г. Возняк, С. Герчаківський, 
К. Голякова,  Т. Далєвська,  Я. Жаліло  І. Заверуха, 
Е. Захарченко,  В. Кравченко,  Н. Кузьминчук, 
Л. Лисяк,  І. Луніна,  В. Мельник,  А. Мярковський, 
С. Слухай,  О. Тищенко,  В. Тропіна,  І. Чугунова, 
А. Школик та інших.

Проблема  сталого  розвитку  регіонів  присвя-
тили  свої  праці  такі  вчені,  як:  В. Боголюбова, 
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Б. Буркинський,  М. Бутко,  З. Герасимчук,  М. Гря-
зев, Б. Данилишин, В. Загорський, В. Карамушка, 
Г. Марушевський,  Л. Мельник,  О. Навелєв, 
Д. Палехов,  Т. Пепа,  Л. Руденко,  А. Садовенко, 
С. Тульчинська,  В. Удовиченко,  Л. Чернюк, 
А. Шапарь, С. Шкарлет, О. Яценко та інші.

Однак, не зважаючи на велику кількість публі-
кацій  та  приділеній  увазі  питанням  фінансової 
децентралізації та сталому розвитку регіонів тео-
ретико-методичні  основи  цих  аспектів  досі  зали-
шаються неузгодженими та вимагають подальших 
наукових розвідок. 

Постановка завдання.  Метою  статті  є  уточ-
нення  понятійно-категоріального  апарату  теорії 
розвитку  продуктивних  сил  і  регіональної  еконо-
міки у частині визначення сутності поняття «фінан-
сова  децентралізація»  та  з’ясування  значення 
фінансової децентралізації для сталого регіональ-
ного розвитку. Для досягнення поставленої мети у 
статті було: 

-  з’ясовано  тлумачення  сутності  понять 
«фінансова децентралізація», «податкова децен-
тралізація» та «фінансова децентралізація»;

-  визначено  значення  фінансової  децентра-
лізації  для  сталого регіонального розвитку  через 
з’ясування результативності дії фінансової децен-
тралізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фіскальне стимулювання в сучасних умовах розви-

тку регіональних просторових систем безпосередньо 
пов’язано із процесами фінансової децентралізації. 
Необхідно  наголосити, що  науковці  у  напрямі  сти-
мулювання регіонального розвитку використовують 
такі  науково-економічні  категорії,  як:  «фінансова 
децентралізація»,  «фіскальна  децентралізація», 
«бюджетна  децентралізація».  Це,  у  свою  чергу, 
зумовлює  деталізацію  дослідження  у  даному  кон-
тексті.  Тлумачення  сутності  поняття  «фінансова 
децентралізація» представлено у табл. 1.

Аналіз визначень щодо сутності поняття «фіс-
кальна децентралізації» та «бюджетна децентра-
лізація» представлено у табл. 2-3.

Отже, проведене дослідження сутності поняття 
«фінансова децентралізація» дає можливість кон-
статувати, що фіскальна децентралізація розгля-
дається як процес, який пов’язаний із передачею 
від  центральних  до  місцевих  органів  влади  фіс-
кальних функцій, що  розширюють  повноваження 
останніх щодо формування, розподілу та перероз-
поділу  податкових  та  неподаткових  надходжень, 
залучення кредитних ресурсів.

Ототожнення  понять  «фінансова  децентралі-
зація»,  «фіскальна  децентралізація»,  «бюджетна 
децентралізація»  є  обґрунтованим,  коли  мова 
йде про процес децентралізації у сфері місцевих 
фінансів  з  точки  зору  того, що фінанси  безпосе-
редньо  пов’язані  із  оподаткуванням  та  бюджет-
ними відносинами. 

Таблиця 1
Тлумачення сутності поняття «фінансова децентралізація»

Автор, джерело Визначення поняття «фінансова 
децентралізація»

Основні положення визначення

Великий тлумачний 
словник сучасної 
української мови [2]

Система  управління,  за  якої  частина  функцій 
центральної влади переходить до місцевих орга-
нів самоуправління; скасування або послаблення 
централізації 

Передача  функцій  управління  до 
місцевих органів влади

Н. О. Бикадорова 
[1, с. 148]

Процес розподілу функцій, фінансових ресурсів  і 
відповідальності за їх використання між централь-
ним і локальним рівнями управління.

Розподілення функцій, фінансових 
ресурсів  та  відповідальності  між 
рівнями управління

М. І. Деркач 
[5, с. 39]

Процес  перерозподілу  фіскальних  функцій  дер-
жави на користь місцевих органів самоврядування, 
що  реалізує  принцип  субсидіарності  та  може,  як 
наслідок,  залежно  від форми  державного  устрою 
призвести до фіскальної  автономії  окремих  тери-
торій  (як  форми  організації  управління  територі-
ями  унітарної  держави,  за  якої  вони  володіють 
значними  правами  і  можливостями  самостійного 
прийняття  фіскальних  рішень)  або  фіскального 
федералізму держави у цілому 

Процес  перерозподілу  фіскальних 
функцій  за  принципом  субсидіар-
ності 

О. М. Бориславська, І. Б. 
Заверуха, 
А. М. Школик та ін. [6, с. 
94]

По-перше,  децентралізація  видатків,  тобто 
надання  органам  місцевої  влади  фінансових 
ресурсів  на  виконання  завдань  і  функцій  щодо 
соціально-економічного розвитку регіону; 
по-друге,  децентралізація  доходів,  тобто  закріп-
лення  за  органами  місцевої  влади  доходів,  а 
також надання прав самостійно встановлювати їх 
розміри;
по-третє,  процесуальна  та  організаційна  само-
стійність

Розглядається  як  процес,  що 
пов’язаний  із  процесуально-орга-
нізаційною  самостійністю  органів 
місцевої  та  регіональної  влади 
щодо  встановлення  видатків  та 
доходів бюджетів
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Результативність  фінансової  децентралізації 
можна визначити через:

-  підвищення рівня фінансової бази місцевого 
самоврядування та регіонального розвитку;

-  активізацію  інвестиційної  та  підприємниць-
кої діяльності за рахунок мотиваційних механізмів 
підприємців та фіскальних стимулів;

-  зростання кількості робочих місць та підви-
щення  зайнятості  населення  регіонів,  що  також 
проявляється  в  уповільненні  темпів  міграційних 
потоків населення конкретних територій;

-  забезпечення  сталого  розвитку  та  підви-
щення  соціально-економічного  рівня  відсталих 
депресивних територій;

-  підвищення  конкурентоспроможності  регіо-
нів  внаслідок  більш  ефективного  використання 
ендогенних регіональних ресурсів та можливостей;

-  підвищення  відповідальності  за  прийняття 
управлінських  рішень  та  забезпечення  самостій-
ності  органів  місцевого  самоврядування  у  кон-
тексті використання їх фінансового потенціалу на 
стимулювання сталого розвитку регіонів;

-  посилення взаємодії мотиваційних та інсти-
туціональних факторів розвитку регіонів та підви-
щення  ролі  органів  місцевого  самоврядування  у 
сталому розвитку регіонів.

Висновки з проведеного дослідження. 
В  результаті  проведеного  дослідження  встанов-

Таблиця 2
Тлумачення сутності поняття «фіскальна децентралізація»

Автор, 
джерело

Визначення поняття «фіскальна децентралізація» Основні положення визначення

В. Гром, 
А. Кулай
[4, c. 26]

Процес пов’язаний з передачею окремих доходів або  їх час-
тини до структури доходів бюджетів органів місцевого  само-
врядування, а також встановлення податків і місцевих зборів і 
навіть визначення власної податкової політики 

Процес передачі місцевим бюдже-
там  частини  доходів  та  права 
встановлення податків та зборів

C. Tiebout 
[12, р. 80]

Фіскальна децентралізація підвищує рівень конкуренції серед 
місцевих  органів  влади…  децентралізація  забезпечує  зрос-
тання  ефективності,  оскільки  органи  місцевого  самовряду-
вання мають більш точну інформацію про потреби своїх рези-
дентів на відміну від центральної влади

Зростання  конкуренції  серед  міс-
цевих органів влади

World Bank
[13, р. 3]

Делегування  фінансових  ресурсів  та  повноважень,  форму-
вання  дохідної  частини  бюджету.  Децентралізація  загалом 
поділяється  на  три  типи:  політична,  адміністративна  і  фіс-
кальна, вони є взаємопов'язаними та доповнюють один одного 
податків  з  продажу  чи  непрямих  зборів;  міжбюджетні  транс-
фери, що перерозподіляють основні доходи від податків,  які 
збираються центральною владою і розподіляються між місце-
вими органами влади для загальних чи специфічних потреб; 
право на муніципальні запозичення та мобілізацію державних 
чи місцевих ресурсів через кредитні запозичення

Пропонується  відокремлення 
трьох  взаємопов’язаних  типів 
децентралізації:  політичної,  адмі-
ністративної та фіскальної

Таблиця 3
Тлумачення сутності поняття «бюджетна децентралізація»

Автор, 
джерело

Визначення поняття «бюджетна децентралізація» Основні положення визначення

С. Савчук 
[8, с. 83]

Процес  розподілу  повноважень  щодо  дохідних  джерел  та 
видатків за відповідними рівнями бюджетної системи, а також 
встановлення  повноважень,  у  межах  яких  місцеві  органи 
влади можуть визначити свої власні доходи і видатки 

Розширення  повноважень  місце-
вих  органів  влади  щодо  визна-
чення  доходної  частини  бюджету 
та видатків 

Г. Возняк 
[3, с. 254]

Система  відносин,  що  виникає  між  різними  рівнями  влади  в 
процесі розподілу повноважень щодо прийняття управлінських 
рішень із формування та використання бюджетних ресурсів

Розподіл повноважень щодо фор-
мування та використання бюджет-
них ресурсів

В. Кудряшов, 
Б. Селінков 
[7, с. 28]

Реформування бюджетної системи у напрямі формування усіх 
її ланок як порівняно автономних і фінансово спроможних для 
виконання прийнятих бюджетних повноважень

Реформування  бюджетної  сис-
теми у напрямі децентралізації

О. Сунцова 
[9, с. 353]

Будь-які  види  мобілізації  фінансових  ресурсів  у  бюджетах 
органів  місцевого  самоврядування.  Крім  того,  бюджетну 
децентралізацію  слід  розглядати  як  спосіб  виміру  величини 
переходу національної економіки від адміністративно-команд-
ної до ринкової і яка є доцільною за умови досягнення розум-
ного оптимуму між формуванням доходів місцевих бюджетів 
та фінансуванням делегованих повноважень

Мобілізація фінансових ресурсів у 
бюджетах органів місцевого само-
врядування для досягнення опти-
муму делегування повноважень 

І. П. Устинова 
[11, c. 89]

Перенесення надходження доходів та здійснення витрат гро-
шових коштів на більш низький рівень уряду при збереженні 
фінансової відповідальності

Акцентується увага на перенесенні 
надходження  доходів  і  здійснення 
витрат на більш низький рівень
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лено,  що  «фінансова  децентралізація»  є  більш 
широким  поняттям  ніж  «фіскальна  децентралі-
зація»  та  «бюджетна  децентралізація»,  оскільки 
включає  не  тільки  передачу  фіскальних  функцій 
та розширені повноваження щодо надходжень та 
видатків місцевих бюджетів, а також заходи щодо 
стимулювання  регіональних  господарських  сис-
тем.  При  цьому,  фіскальна  децентралізація  роз-
глядається як процес, який пов’язаний із переда-
чею  від  центральних  до  місцевих  органів  влади 
фіскальних  функцій,  що  розширюють  повнова-
ження  останніх  щодо  формування,  розподілу  та 
перерозподілу податкових та неподаткових надхо-
джень, залучення кредитних ресурсів.

Подальших  досліджень  вимагає  розроблення 
дієвих механізмів фінансової децентралізації для 
забезпечення сталого розвитку регіонів.
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