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Постановка проблеми. Умови транс-

формації суспільно-економічних процесів 

спонукають до пошуку дієвих механізмів 

мобілізації бюджетних ресурсів, ефектив-

ного їх використання, що сприяло б 

повноцінному фінансуванню власних і 

делегованих повноважень органів місце-

вого самоврядування. У контексті руху 

грошових коштів між учасниками, що 

задіяні в процесі формування доходів 

місцевих бюджетів, відбувається процес 

створення фондів грошових коштів, які 

набувають форми власних і закріплених 

бюджетних надходжень. З огляду на це 

особливої актуальності набуває детальне 

дослідження принципів формування 

доходів місцевих бюджетів. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій з проблеми. Питання фор-

мування доходів місцевих бюджетів займає 

важливе місце у працях таких вітчизняних 

вчених як: Т. Г. Бондарук [1], Т. К. Кваша 

[2], С. Ларіна, С. В. Слухай та інших. 

Більшість робіт торкаються визначеного 

кола питань бюджетної практики, 

міжбюджетних відносин. Проте багато 

питань, що стосуються аналізу формування 

доходів місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації, залишаються недостатньо 

повно вивченими. 

Формулювання цілей дослідження. 

Метою цієї статті є визначення принципів 

формування доходів місцевих бюджетів, а 

також дослідження бюджетів органів 

місцевого самоврядування. 

Виклад основних результатів та їх 

обґрунтування. В сучасних умовах еконо-

міка України характеризується поступовим 

збільшенням диференціації рівнів економі-

чного і соціального розвитку регіонів та об-

сягів податкових і неподаткових доходів, 

які надходять до їх бюджетів. Тому про-

блеми збалансованості, забезпечення стій-

кості доходної бази бюджетів, ефективного 

механізму формування міжбюджетних від-

носин в умовах децентралізації залиша-

ються вкрай актуальними. В зв’язку з цим 

актуалізується необхідність системного до-

слідження економічних основ розвитку до-

ходної бази місцевих бюджетів. Дослідже-

ння проблем формування дохідної частини 

місцевих бюджетів України набуває особ-

ливої актуальності, оскільки саме доходи 

місцевих бюджетів є основою економічної 

і соціальної стабільності регіонів. В умовах 

поглиблення диспропорцій у розвитку ок-

ремих регіонів України проблеми доходів 
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бюджетів перебувають у полі зору науков-

ців, практиків і громадськості та є пріори-

тетними у фінансовій науці. 

Підґрунтям фінансової бази органів 

місцевого самоврядування є доходи міс-

цевих бюджетів, які втілюють економічну 

самостійність місцевих органів влади, 

сприяють розвитку місцевої інфраструк-

тури. При формуванні доходів місцевих 

бюджетів у світовій практиці перевага 

надається двом альтернативним прин-

ципам: бюджетної еквівалентності та 

національної солідарності. 

Так, професор Т. Бондарук відзначає, 

що в основі формування доходів місцевих 

бюджетів має бути «принцип бюджетної 

еквівалентності, в який закладена ідея по-

даткової справедливості щодо громадян, 

підприємств і жителів регіонів у цілому. За 

цим принципом доходи місцевих бюджетів 

повинні відповідати податковому наванта-

женню, яке несуть жителі регіонів, тому 

можливості одержання ними суспільних 

благ та послуг за рахунок місцевих бюдже-

тів мають зростати зі збільшенням подат-

ків, які стягуються на певній території» [1, 

с. 292].  

Підґрунтям другого принципу націо-

нальної солідарності є загальне розуміння 

громадянської солідарності, а також ряд 

економічних аргументів, відповідно до 

яких держава намагатиметься вирівнювати 

певною мірою фінансові можливості 

регіонів[2]. По-перше, держава гарантує 

надання громадянам низки соціальних 

послуг на певному рівні (послуги у сфері 

освіти, охорони здоров’я). По-друге, дер-

жава послаблює неефективність міжрегіо-

нальних переміщень фінансових ресурсів, 

виробничих чинників, яку зумовлює низь-

кий рівень розвитку в окремих регіонах 

транспортної інфраструктури, зв’язку тощо 

[2, с. 146]. 

Розподіл повноважень між органами 

місцевого самоврядування також здійсню-

ється за принципом субсидіарності і наді-

лення саме громад максимально широким 

колом повноважень. Ключовим критерієм 

розподілу повноважень є принцип субсиді-

арності, відповідно до якого повноваження 

на надання гарантованих суспільних пос-

луг мають бути закріплені за органом 

влади, максимально наближеним до кінце-

вого споживача таких послуг. У вітчизня-

ному законодавстві цей принцип 

визначений лише у Бюджетному кодексі як 

один із принципів формування бюджетної 

системи і стосується розподілу видів вида-

тків між її рівнями. 

Як відмічає С. Слухай, вагомим у за-

провадженні фіскальної децентралізації 

стали такі принципи, які сформулював ще 

Р. Масгрейв: 1) принцип відповідності (рі-

шення про виробництво суспільних благ 

мають приймати ті громадяни, які прожи-

вають на території, де отримуватимуться 

вигоди, платежі й адмініструватимуться 

податки і збори для фінансування суспіль-

ного блага); 2) принцип централізованого 

перерозподілу (зміни в розподілі мають по-

кладатися на центральний уряд, який воло-

діє необхідними важелями для здійснення 

політики розподілу); 3) принцип фінансо-

вого вирівнювання (за відсутності адекват-

ної політики індивідуального розподілу 

центральний уряд має забезпечувати пев-

ний ступінь вирівнювання між краще та гі-

рше забезпеченими територіями); 4) 

принцип національних бажаних благ (цент-

ральний уряд може стимулювати цільо-

вими трансфертами надання певних 

локальних суспільних благ, оскільки їхнє 

виробництво характеризується просторо-

вими зовнішніми ефектами або вони є осо-

бливо значущими благами з національної 

точки зору) [9, с. 13]. 
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Так деякі європейські науковці наго-

лошують: «Принципи фіскального федера-

лізму можуть застосовувати до 

федеративної та унітарної держави, які ма-

ють субцентральні рівні уряду, оскільки це 

неодмінно приводить до підвищення сту-

пеня свободи цих рівнів влади як щодо ви-

датків, так і щодо пов’язаних з ними 

розподілом податків, зборів, обов’язкових 

платежів» [11, с. 63]. Серед вітчизняних 

учених цю думку підтримує, зокрема 

С. Слухай, який стверджує, що незалежно 

від політичного устрою держави у будь-

якій країні реально існує розподіл фіскаль-

них повноважень між рівнями влади. Це 

означає, що державні фінанси мають феде-

ративну будову, оскільки кожен рівень дер-

жавного управління має закріплені за ним 

завдання, виконання яких покладається на 

сформовані в ході процедури демократич-

ного волевиявлення відповідні уряди (регі-

ональні, місцеві) [9, с. 18]. Саме тому 

можна погодитися з думкою багатьох дос-

лідників про те, що державний сектор кра-

їни будується на засадах федералізму, якщо 

існують принаймні два рівні держави, 

уряди нижчого з яких – регіональні, місцеві 

– мають певну автономію в реалізації пок-

ладених на них завдань з точки зору акуму-

ляції та витрачання суспільних коштів [3]. 

Така ознака характерна як для унітарних, 

так і для федеративних держав.  

Очевидною є необхідність перебудови 

місцевої влади на принципі солідарності з 

центральною владою у вирішенні проблем 

місцевого значення в поєднанні з принци-

пом фінансової самостійності органів міс-

цевого самоврядування [8]. 

Вважаємо, що ключовим принципом 

формування доходів місцевих бюджетів 

має бути принцип децентралізації. Вихо-

дячи з визначення фінансової (фіскальної) 

та бюджетної децентралізації вважаємо, що 

принцип децентралізації доходів місцевих 

бюджетів передбачає розподіл функцій, фі-

нансових ресурсів і відповідальності за їхнє 

використання між центральним та локаль-

ним рівнями управління, а також автоно-

мію місцевих органів влади у прийнятті 

самостійних рішень в податково-бюджет-

ній сфері. 

Ще у Конституції Української Народ-

ної Республіки в 1918 р., було зазначено, 

що, не порушуючи єдиної своєї влади, Рес-

публіка надає своїм землям, волостям і гро-

мадам права широкого самоврядування, 

дотримуючись принципу децентралізації 

[6].  

ОЕСР так визначає принципи успіш-

ної децентралізації: чіткий розподіл фінан-

сових функцій; прийняття обґрунтованих 

рішень; дотримання місцевих пріоритетів; 

підзвітність. Однак, застосування цих 

принципів на практиці виявилося непрос-

тою справою. Обставини різних країн від-

різняються, отже, політичні та інституційні 

інструменти, які встановлюють децентралі-

зацію, мають бути сформовані з урахуван-

ням конкретних умов окремих країн [5]. 

Як правило, в унітарних державах має 

місце високий рівень централізації бюдже-

тних ресурсів, натомість у країнах з феде-

ративним устроєм бюджетне регулювання 

базується на принципах бюджетного феде-

ралізму, що передбачає збалансоване роз-

межування повноважень та відповідаль-

ності між рівнями бюджетної системи, від-

носну самостійність місцевих бюджетів [7]. 

Однак, деякі федеративні країни являються 

більш централізованими, ніж деякі уніта-

рні. 

Розроблення регуляторних механізмів 

бюджетної децентралізації повинно здійс-

нюватися комплексно, поєднуючи прин-

ципи обґрунтованості, комплементарності 

(сумісності і взаємопов’язаності) в якості 

загальних базових основ, та принципу спе-

цифікації, як додаткового компенсаційного 
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інструментарію з чітко детермінованими 

умовами відновлення порушених бюджет-

них взаємозв’язків для збереження стабіль-

ності системи управління суспільними 

фінансами [5]. 

Із загального принципу еквівалентно-

сті як необхідної умови ефективного функ-

ціонування багаторівневих бюджетних 

систем випливають відповідні вимоги до 

податків, що доцільно надавати у розпоря-

дження місцевих органів влади [12]. Такі 

податки є основою доходів місцевих бю-

джетів і, за твердженням І. Луніної, вони 

повинні відповідати таким принципам [4]: 

- принцип одержуваної вигоди – стя-

гування податків має відповідати тій ви-

годі, що одержують жителі і суб’єкти 

економічної діяльності визначених терито-

рій від місцевих суспільних благ, наданих 

за рахунок відповідних місцевих бюджетів; 

- принцип широкого розподілу подат-

кового навантаження – такі податки мають 

створювати певне відчутне навантаження 

по можливості на всіх жителів і підприємс-

тва адміністративно-територіальної оди-

ниці; 

- принцип територіальної прив’язки – 

об’єкт оподатковування має бути зв’язаний 

з визначеною територією і відрізнятися ни-

зькою мобільністю; 

- принцип незалежності податкових 

надходжень від кон’юнктурних змін в еко-

номіці – податки, що надходять до місце-

вих бюджетів не повинні реагувати на 

зміну кон’юнктури ринку (або реагувати в 

незначній мірі). Цей принцип є важливим з 

погляду на забезпечення достатньої стабі-

льності податкових надходжень, оскільки 

основні види витрат місцевих бюджетів або 

не залежать від економічних циклів (напри-

клад, витрати на охорону здоров’я, освіту), 

або зростають у періоди погіршення еконо-

мічної ситуації (наприклад, витрати на со-

ціальний захист найбільш уразливих груп 

населення) [10].  

В результаті аналізу існуючих підхо-

дів до визначення принципів успішної де-

централізації, розроблення регуляторних 

механізмів бюджетної децентралізації, фіс-

кальної децентралізації визначимо прин-

ципи формування доходів місцевих 

бюджетів в умовах децентралізації (рис. 1). 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Аналіз проблем функціо-

нування місцевих бюджетів дає змогу 

зробити висновки щодо здійснення заходів, 

спрямованих на покращання умов форму-

вання місцевих бюджетів. Необхідно чітко 

розподілити компетенції щодо розв’язання 

конкретних завдань між центральними ор-

ганами влади і органами регіонального та 

місцевого самоврядування, і поступово 

здійснювати перехід до децентралізації 

державних фінансів. Так, для ефективної 

організації процесу бюджетної децентралі-

зації визначено принципи формування до-

ходів місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації: бюджетної еквівалентно-

сті – відповідність доходів місцевих бю-

джетів податковому навантаженню, 

жителів регіонів; національної солідарності 

– загальне розуміння громадянської соліда-

рності, відповідно до якого держава вирів-

нює фінансові можливості регіонів; 

децентралізації – чіткий розподіл фінансо-

вих функцій, дотримання місцевих пріори-

тетів, підзвітність; бюджетного 

(фіскального) федералізму – збалансоване 

розмежування повноважень та відповідаль-

ності між рівнями бюджетної системи, від-

носна самостійність місцевих бюджетів; 

субсидіарності – закріплення повноважень 

на надання гарантованих суспільних пос-

луг за органом влади, максимально набли-

женим до кінцевого споживача; фінансової 

самостійності органів місцевого самовря-

дування – чітке забезпечення повноважень 

органів місцевого самоврядування необхід-

ними фінансовими ресурсами, в тому числі 
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через їх участь в загальнодержавних подат-

ках; територіальної прив’язки – об’єкт опо-

датковування має бути зв’язаний за 

визначеною територією і відрізнятися низь-

кою мобільністю; фінансового вирівню-

вання – забезпечення певного ступеня вирі-

внювання між краще і гірше забезпеченими 

територіями. 

 
Рис. 1. Принципи формування доходів місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації 

Джерело: систематизовано авторами. 
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Фінанси, банківська справа та страхування 
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