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Стаття присвячена основним питанням 
становлення політики фінансової децен-
тралізації органів місцевого самоврядування 
відповідно до Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, яка була розро-
блена згідно з положеннями Європейської 
хартії місцевого самоврядування. Встанов-
лено, що фінансова децентралізація вклю-
чає децентралізацію бюджету, яка включає 
податкову децентралізацію. Становлення 
фінансової децентралізації охоплює всю сис-
тему місцевих фінансів і визначається вве-
денням органами місцевого самоврядування 
не лише низки видаткових повноважень для 
забезпечення власних функцій самовряду-
вання та делегованих видаткових повно-
важень, але й розширення фінансової неза-
лежності в рамках формування фінансових 
ресурсів органів місцевого самоврядування. 
Визначено, що оцінювання фінансової децен-
тралізації ефективно здійснювати через 
призму показників фінансової стійкості міс-
цевих бюджетів, адже фінансова стабіль-
ність регіону характеризується наявними 
ресурсами та відображає здатність місце-
вих органів влади виконувати покладені на 
них завдання відповідно до законодавства.
Ключові слова: місцеве самоврядування, 
місцеві бюджети, фінансова децентра-
лізація, фінансова стійкість, фінансовий 
потенціал.

Статья посвящена основным вопро-
сам становления политики финансовой 

децентрализации органов местного само-
управления в соответствии с Концепцией 
реформирования местного самоуправле-
ния и территориальной организации вла-
сти в Украине, которая была разработана 
согласно положениями Европейской хартии 
местного самоуправления. Установлено, 
что финансовая децентрализация вклю-
чает децентрализацию бюджета, которая 
включает налоговую децентрализацию. 
Становление финансовой децентрализа-
ции охватывает всю систему местных 
финансов и определяется введением орга-
нами местного самоуправления не только 
ряда расходных полномочий для обеспече-
ния собственных функций самоуправления 
и делегированных расходных полномочий, 
но и расширения финансовой независимо-
сти в рамках формирования финансовых 
ресурсов органов местного самоуправле-
ния. Определено, что оценивание финан-
совой децентрализации эффективно 
осуществлять через призму показателей 
финансовой устойчивости местных бюд-
жетов, ведь финансовая стабильность 
региона характеризуется имеющимися 
ресурсами и отражает способность мест-
ных органов власти выполнять возложен-
ные на них задания в соответствии с зако-
нодательством.
Ключевые слова: местное самоуправле-
ние, местные бюджеты, финансовая децен-
трализация, финансовая устойчивость, 
финансовый потенциал.

The paper is devoted to the topical issues of developing systematic approaches to the assessment of the financial sustainability and effective system 
of using funds of the local budgets. Formation of the policy of financial decentralization of the Ukrainian local government bodies is carried out in 
accordance with the Concept of the Reform of Local Government and Territorial Organization of Authority in Ukraine, which was developed pursuant 
to the provisions of the European Charter of Local Self-Government. It is determined that the financial decentralization includes budget decentral-
ization, which in turn includes tax decentralization. The financial decentralization formation covers the entire system of local finances and is deter-
mined by the introduction of not only a number of spending powers by the local self-government bodies to ensure own functions of self-government 
delegated spending powers, but also expanding financial independence as part of the formation of the financial resources of local governments.  
It is stated that the lack of a comprehensive and balanced approach to the local budget reform organization hinders the transformation of the finan-
cial decentralization into a real tool for ensuring the development of local self-government bodies. It is established that the financial decentralization 
assessment is effective through the prism of local budgets financial sustainability indicators, because the financial stability of the region is character-
ized by the available resources and reflects the ability of local self-government bodies to perform their tasks in accordance with law. The financial 
sustainability of the budget makes it possible to have a comprehensive idea of the strength of the financial foundations of the local government 
bodies, which is one of the priorities of the financial resources decentralization policy. It is proposed to develop for a certain type of financial stability 
a strategy of sustainable development (increase in budget opportunities), which involves intensifying the work of local self-government bodies to 
expand tax and non-tax sources of revenue by identification of the reserves and use of alternative sources of local budgets.
Key words: local self-government, local budgets, financial decentralization, financial sustainability, financial potential.

Постановка проблеми. Соціально-економічні 
та політичні перетворення, які продовжуються в 
Україні з часу проголошення незалежності, сприяли 
активізації процесу демократизації суспільства та 
держави. В результаті цих перетворень було роз-
почато розроблення європейської моделі місцевого 
самоврядування, яка є інструментом вирішення міс-
цевих проблем, надання суспільних благ та послуг, 
реалізації інтересів територіальних громад. Міс-
цеве самоврядування – це головний механізм, який 

забезпечує зв’язок громадян із державою та гаран-
тує можливість їх участі в державному управлінні.

Основною метою реформи місцевого само-
врядування є надання органам місцевого само-
врядування можливостей самостійно, за рахунок 
власних коштів, вирішувати нагальні питання міс-
цевого значення, тому актуальним є розроблення 
системних підходів до оцінювання фінансової стій-
кості та ефективної системи використання коштів 
місцевих бюджетів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням оцінки фінансової стійкості та фінансо-
вої спроможності місцевих бюджетів приділяють 
увагу такі вчені, як Н.О. Бикадорова, І.М. Вахович, 
І.М. Камінська, Ю.М. Воробйов, О.І. Дем’янчук, 
С.Я. Кондратюк, Н.В. Осадчук, О.М. Крук, О.Б. Сні-
саренко.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення теоретичних та прикладних питань фінансо-
вої стійкості й фінансової спроможності місцевих 
бюджетів в умовах децентралізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найвищим проявом демократії в державі є наяв-
ність органів місцевого самоврядування, здатних 
забезпечити ефективне функціонування адміні-
стративно-територіальних одиниць та бути фінан-
сово надійними у вирішенні соціально-економіч-
них питань.

Значним кроком на шляху посилення реалі-
зації політики фінансової децентралізації можна 
вважати прийняття Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні, яка була розроблена відпо-
відно до положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування [6] на основі пропозицій вітчизня-
них та міжнародних експертів та за погодженням з 
представниками асоціацій органів місцевого само-
врядування.

Положення цієї Концепції визначили цілі 
реформи, якими є забезпечення доступності та 
якості державних послуг; досягнення оптималь-
ного розподілу повноважень між органами міс-
цевого самоврядування та органами виконавчої 
влади; визначення обґрунтованих територіальних 
основ діяльності органів місцевого самовряду-
вання та виконавчих органів, здатних забезпечити 
доступність та якість державних послуг; створення 
незалежних матеріальних, фінансових та органі-
заційних умов для забезпечення виконання орга-
нами місцевого самоврядування власних та деле-
гованих повноважень [11]. Реалізація визначених 
завдань здійснюється в кілька етапів.

На підготовчому етапі реалізації Концепції 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні [10] зна-
чна частина завдань вже була виконана.

Відповідно до цих законодавчих актів, система 
фінансової децентралізації органів місцевого 
самоврядування та впорядковані підходи до її 
організації були докорінно змінені.

На основі робіт вітчизняних учених [1; 5] та 
аналізу положень міжнародно-правових актів [6] 
стосовно місцевого самоврядування можна ствер-
джувати, що організаційний склад місцевих фінан-
сів в умовах трансформаційної економіки має 
складну й розгалужену структуру, тоді як значення 
місцевих бюджетів в організаційній структурі міс-
цевих фінансів має тенденцію до зростання. 

Отже, сьогодні в Україні ключова роль у розвитку 
системи фінансової підтримки органів місцевого 
самоврядування належить місцевим бюджетам, 
оскільки вони акумулюють понад 90% фінансових 
ресурсів місцевих органів влади. Відповідно, це є 
свідченням того, що місцеві бюджети складають 
основу цієї системи та є її матеріальним виразом. 
Формування стійких місцевих бюджетів дає змогу 
місцевим органам влади мати фінансову базу для 
реалізації своїх повноважень, визначених Консти-
туцією України, законами та іншими нормативно-
правовими актами.

Практичний досвід зарубіжних країн розвитку 
органів місцевого самоврядування, що функціо-
нують на основі дотримання вимог Європейської 
хартії про місцеве самоврядування [6] та Світової 
декларації місцевого самоврядування, підтвер-
див необхідність створення сприятливих умов для 
ефективного функціонування адміністративно-
територіальних одиниць. Ці нормативно-правові 
акти є основою забезпечення децентралізації 
влади, оскільки врахування їх положень у бюджет-
ному та податковому законодавстві країни дає 
змогу забезпечити достатній рівень фінансової 
незалежності органів місцевого самоврядування, 
нівелюючи відмінності, що виникають у рамках 
фінансового потенціалу, розвиток галузей еко-
номіки, національної соціальної інфраструктури, 
демографічної ситуації, географічного розташу-
вання адміністративно-територіальних одиниць.

Незважаючи на наявність певних розбіжнос-
тей у поглядах вітчизняних учених [4; 7] на визна-
чення типів децентралізації, у своїх дослідженнях 
вони одноголосно зазначають, що процес розмеж-
ування фінансових ресурсів відіграє ключову роль 
у здійсненні політики децентралізації влади в країні. 
В результаті аналізу підходів вітчизняних учених до 
визначення сутності категорій «фінансова децен-
тралізація», «бюджетна децентралізація» та «подат-
кова децентралізація» можна зробити висновок, 
що фінансова децентралізація – це більш широке 
поняття, що включає децентралізацію бюджету, яка 
включає податкову децентралізацію (рис. 1).

Фінансова стійкість місцевих бюджетів

Визначається спроможністю місцевих органів 
самоврядування протистояти внутрішнім та зовнішнім 
загрозам, що впливають на рівень їх платоспроможності

Характеризується здатністю органів місцевого 
самоврядування акумулювати такий обсяг фінансових 
ресурсів який буде достатнім для забезпечення їх 
видаткових повноважень, що гарантуватимуть членам 
адміністративно-територіальних одиниць порівняного 
рівня громадських благ та послуг

Сприяє стабільному соціально-економічному розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць не залежно 
від фінансової допомоги органів влади вищого рівня

Фінансова децентралізація

Бюджетна децентралізація

Податкова децентралізація

Рис. 1. Структура фінансової децентралізації

Складовими елементами податкової децентра-
лізації є:
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– зміцнення інституту місцевого оподаткування 
та посилення його значення у формуванні доходів 
місцевих бюджетів;

– перерозподіл та закріплення за місцевими 
бюджетами частки загальнодержавних податків та 
зборів.

Бюджетна децентралізація включає елементи 
податкової децентралізації та додатково такі скла-
дові частини:

– розподіл видаткових повноважень між рів-
нями бюджетної системи згідно з принципом суб-
сидіарності;

– збільшення фінансової самостійності органів 
місцевого самоврядування в межах формування 
та використання неподаткових надходжень і дохо-
дів від операцій з капіталом місцевих бюджетів;

– формування у структурі місцевих бюджетів 
цільових фондів;

– прямі міжбюджетні відносини між місцевими 
бюджетами та державним бюджетом;

– спрощення процедури здійснення органами 
місцевого самоврядування місцевих запозичень.

Фінансова децентралізація органів місцевого 
самоврядування передбачає такі додаткові скла-
дові частини [2, с. 188]:

– створення органами місцевого самовряду-
вання умов для стимулювання підприємницької 
діяльності в регіоні;

– розширення доступу органів місцевого само-
врядування до вітчизняного та міжнародного 
фінансового ринку;

– створення реальних умов для реалізації 
права органами місцевого самоврядування ство-
рювати фінансово-кредитні та інші прибуткові 
установи комунальної форми власності.

Аналіз основних положень фінансової децен-
тралізації доводить, що цей процес охоплює всю 
систему місцевих фінансів і визначається введен-
ням органами місцевого самоврядування не лише 
низки видаткових повноважень для забезпечення 
власних функцій самоврядування та делегованих 
видаткових повноважень, але й розширення фінан-
сової незалежності в рамках формування фінансо-
вих ресурсів органів місцевого самоврядування.

Відсутність комплексного та збалансованого 
підходу до організації реформ у цьому напрямі 
перешкоджає перетворенню фінансової децен-
тралізації на реальний інструмент забезпечення 
розвитку органів місцевого самоврядування. Як 
наслідок, органи місцевого самоврядування не в 
змозі повністю задовольнити потреби населення у 
суспільних благах.

Таким чином, можна стверджувати, що оціню-
вання ступеня фінансової децентралізації орга-
нами місцевого самоврядування здійснюється 
лише на основі визначення частки доходів та 
видатків місцевих бюджетів у валовому внутріш-
ньому продукті та у зведеному бюджеті країни 

[12, с. 20]. Однак для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень як на державному рівні, так 
і на рівні окремої адміністративно-територіальної 
одиниці ці макропоказники не є повністю інформа-
тивними і лише загалом визначають рівень здій-
снення фінансової децентралізації.

Аналіз зарубіжних методик оцінки фінансової 
децентралізації доводить, що оцінювання через при-
зму показників фінансової стійкості місцевих бюдже-
тів є більш доцільним та справедливим. Дійсно, як 
зазначають провідні вітчизняні вчені, фінансова 
стабільність регіону характеризується наявними 
ресурсами та відображає здатність місцевих органів 
влади виконувати покладені на них завдання відпо-
відно до законодавства [8, с. 135; 9, с. 136].

Фінансова стійкість бюджету дає змогу мати 
комплексне уявлення про міцність фінансових 
основ діяльності органів місцевого самовряду-
вання (рис. 2), що є одним з пріоритетних завдань 
реалізації політики децентралізації фінансових 
ресурсів.

Відповідно, для всебічного аналізу та оціню-
вання рівня фінансової децентралізації пропону-
ється методологічний підхід, заснований на здій-
сненні таких основних етапів [3, с. 87].

1) Підготовчий, який включає аналіз та оцінку 
чинного законодавства щодо формування та вико-
ристання фінансових ресурсів, накопичених у міс-
цевих бюджетах; аналіз соціально-економічного 
розвитку адміністративно-територіальної одиниці; 
аналіз виконання місцевих бюджетів з точки зору 
доходів і видатків.

2) Базовий, який включає визначення та оцінку 
якісних характеристик фінансової стійкості місце-
вих бюджетів, тобто розрахунок бюджетних кое-
фіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість 
місцевого бюджету певної адміністративно-тери-
торіальної одиниці; порівняння отриманих резуль-
татів зі встановленими пороговими значеннями 
коефіцієнтів фінансової стійкості та визначення 
типу фінансової стійкості місцевого бюджету.

3) Підсумковий, який включає розрахунок інте-
грального показника рівня фінансової стійкості 
місцевих бюджетів. Запропонована систематична 
оцінка рівня фінансової децентралізації, засно-
вана на визначенні стійкості місцевого бюджету, 
дає змогу надати всебічне уявлення про силу 
фінансової бази місцевих бюджетів, що є одним 
із пріоритетних завдань реалізації політики децен-
тралізації влади в країні.

Беручи до уваги вищезазначену особливість 
побудови системи місцевих фінансів в Україні, від-
значаємо, що сьогодні місцеві бюджети функціону-
ють у контексті розвитку фінансової децентралізації.

Слід зазначити, що процес формування та реа-
лізації положень про фінансову децентралізацію в 
Україні відбувається досить повільно і з певними 
труднощами.
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Висновки з проведеного дослі-
дження. На основі наукових розро-
бок вітчизняних учених та врахування 
сучасних особливостей реалізації 
політики фінансової децентраліза-
ції обґрунтовано систему базових 
значень показників фінансової стій-
кості. Відсутність комплексного та 
збалансованого підходу до органі-
зації реформ у цьому напрямі пере-
шкоджає перетворенню фінансової 
децентралізації на реальний інстру-
мент забезпечення розвитку органів 
місцевого самоврядування. Як наслі-
док, органи місцевого самовряду-
вання не в змозі повністю задоволь-
нити потреби населення в суспільних 
благах.

Для певного типу фінансової 
стійкості необхідно розробити стра-
тегію сталого розвитку (збільшення 
бюджетних можливостей), яка перед-
бачає активізацію роботи органів 
місцевого самоврядування щодо 
розширення податкових та неподаткових джерел 
формування дохідної частини бюджету шляхом 
виявлення резервів та використання альтернатив-
них джерел формування фінансових ресурсів міс-
цевих бюджетів.
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