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ВСТУП
Сучасний етап розвитку економічних

відносин в Україні характеризується поси�
ленням ролі місцевих органів влади в еконо�
мічному і соціальному розвитку територій.
Найбільш вагомий фонд фінансових ре�
сурсів місцевого самоврядування на сьо�
годнішній день — місцевий бюджет, який є
основним джерелом доведення кінцевих ре�
зультатів суспільно�локалізованого вироб�
ництва до територіальних спільнот та спря�
мовується на задоволення потреб суспільно�
го споживання. Забезпечення ефективного
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соціально�економічного розвитку адмініст�
ративно�територіальних утворень держави
будь�якого рівня об'єктивно обмежується
станом його фінансових ресурсів, збалансо�
ваністю дохідної та видаткової частин місце�
вих бюджетів.

Проблемами формування та використання
місцевих бюджетів з урахуванням потреб адмі�
ністративно�територіальних одиниць різних
рівнів займалися провідні науковці, а саме: О. Ва�
силик, Н. Васильєва, П. Ворона, Ю. Каспрук,
Н. Осадчук, К. Павлюк, В. Харченко та низка
інших [1].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під поняттям бюджетної децентралізації

розуміють процес передачі повноважень
(функцій, компетентності, відповідальності) від
центральних органів влади до місцевих. Інши�
ми словами, це є перерозподіл функцій і повно�
важень єдиної державної влади, між відповід�
ними органами державної влади з одного боку,
і органами регіонального (місцевого) самовря�
дування, з іншого боку.

В економічній теорії підхід щодо децентра�
лізації міжбюджетних відносин отримав роз�
виток у сер. XX ст. Цьому сприяло пошук на�
прямів зниження неефективного розподілу
міжбюджетних трансфертів центрального уря�
ду у багатьох країнах Європи, США, Канаді,
Японії. Засновниками теорії фіскальної децен�
тралізації є англійський економіст Ч. Тібу, а
також американський учений Р. Масгрейв.

За Ч. Тібу фіскальна децентралізація підви�
щує конкуренцію серед органів місцевого са�
моврядування, а також сприяє ефективності
бюджетного регулювання соціально�економі�
чного розвитку регіонів, оскільки місцеве са�
моврядування більш проінформоване про по�

треби населення регіону, на відміну від цент�
ральної влади.

Термін "децентралізація" багатозначний, в
класичному розумінні означає послаблення
централізації; така система управління, за якої
частина функцій центральної влади переходить
до місцевих органів самоуправління; розширен�
ня прав низових органів управління. Науці
відомі різні концепції децентралізації: еконо�
мічна, політична, адміністративна, географіч�
на, фіскальна (бюджетна) тощо. Оскільки про�
блематика нашого дослідження лежить в пло�
щині визначення ступеня впливу бюджетної де�
централізації на економічний ріст, а відтак, і
розвиток регіонів, то видається за доцільне зу�
пинитися на розкритті економічної сутності
бюджетної децентралізації.

За економічним змістом бюджетна децен�
тралізація покликана підвищувати ефек�
тивність функціонування бюджетної системи.
Передача повноважень на місця та са�
мостійність у прийнятті рішень при форму�
ванні доходів та використанні бюджетних
коштів — це теж прерогатива бюджетної де�
централізації.

Рис. 1. Шляхи надходжень до місцевих бюджетів що передбачені бюджетною
децентралізацією

Джерело: [3].
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Вдало проведена бюджетна децентралізація
сприяє нарощенню фінансового потенціалу те�
риторії, активізації інвестиційної діяльності,
стимулюванню підприємницької активності, що
в підсумку зміцнює економічний потенціал та
забезпечує "грунт" для росту і розвитку. Чи не
найважливішим аспектом бюджетної децентра�
лізації є право місцевої влади визначати фор�
ми надання суспільної послуги. [6]

Р. Масгрейв вважав, що децентралізація
міжбюджетних відносин сприяє ефективному
розміщенню ресурсів. Вона спирається на прин�
ципи відповідності, централізованого перероз�
поділу, фінансового вирівнювання, національ�
них бажаних благ.

У сучасній економічній теорії отримали
розвиток концептуальні підходи щодо визна�
чення міжбюджетних відносин. В. Кравченко
та І.О. Луніна під міжбюджетними відноси�
нами розуміють форму взаємозв'язків і взає�
мозалежностей щодо розподілу відповідних
повноважень між державними органами вла�
ди й управління та органами місцевого само�
врядування, а також розподілу видаткових

зобов'язань і дохідних джерел між бюджета�
ми різних рівнів.

Фінансову основу місцевого самоврядуван�
ня складає відповідний бюджет. Саме місцевий
бюджет можна вважати центральною ланкою
фінансової системи місцевого самоврядування
і саме через бюджетні повноваження реалі�
зується фінансово�правова компетенція орга�
нів місцевого самоврядування (як зазначалося,
це повноваження у сферах: доходів, видатків,
здійснення запозичень; процесуальні повнова�
ження).

Законодавство Словацької Республіки пе�
редбачає власні позабюджетні фонди місцево�
го самоврядування. Джерелами формування
таких фондів є: залишки коштів фонду мину�
лих років; профіцит бюджету; надходження від
господарської діяльності після сплати податків
і зборів [4].

У багатьох країнах, що розвиваються (Індії,
Філіппінах, Колумбії. Аргентині, Бразилії та
ін.) неефективність центрального уряду в за�
безпеченні необхідного рівня державних по�
слуг при значному бюджетному дефіциті і мак�
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Рис. 2. Переваги та недоліки бюджетної децентралізації
Джерело: [8].
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роекономічній нестабільності актуалізували
необхідність децентралізації функцій держави.
Але місцеві органи влади виявилися нездатні
адекватно вирішувати завдання, передані на їх
рівень, що було викликано різними причинами
(в основному відсутністю необхідних інститу�
ційних умов) і в цілому це призвело до дискре�
тизації децентралізованого державного управ�
ління.

У Центральній н Східній Європі в країнах з
транзитивною економікою процес бюджетної
децентралізації також має безліч проблем і
протиріч. Основним завданням у цих державах
є відновлення економічного зростання при обо�
в'язковому збереженні всієї системи соціаль�
них гарантій в наданні суспільних благ. Наявна
інформація дозволяє зробити висновок про те,
що проведення бюджетної децентралізації в
колишніх соціалістичних країнах ознаменував�
ся певним прогресом, але ступінь досягнутої
децентралізації істотно варіюється залежно від
рівня розвитку національних систем, справед�
ливості перерозподілу фінансових ресурсів,
якості діалогу між центральним урядом і суб�
національними органами влади, від міцності
політичного, економічного і фінансового ста�
новища самих територіальних утворень. Зокре�
ма, більш помітні успіхи були зафіксовані в
Угорщині, Польщі, Чехії та країнах Балтії, де
послідовно і ефективно вирішувалися питання
забезпечення реальної незалежності форму�
вання дохідної частини територіальних бюд�
жетів [2].

Бюджетну політику соціально�економічно�
го розвитку держава реалізує через бюджетні

механізми (реагують на розв'язання стратегіч�
них і тактичних завдань), функціональна струк�
тура яких, у тому числі, визначається рівнем
розвитку фінансових відносин "держава — ре�
гіони". Множинність фінансових взаємо�
зв'язків передбачає існування значної кількості
форм, методів і видів їх організації. У контексті
цього дослідження бюджетні механізми — це
сукупність певних видів бюджетних відносин,
специфічних методів, форм, стимулів та інстру�
ментів формування і використання бюджетних
коштів у цілях забезпечення стійкого соціаль�
но�економічного розвитку регіону (держави).

Ступінь бюджетної децентралізації визна�
чається за якісними та кількісними критеріями,
основні з яких є наступні:

— співвідношення загального обсягу ви�
датків або доходів місцевих бюджетів до дер�
жавних видатків або до державних доходів
відповідно. Такі показники свідчить про фінан�
сову спроможність місцевого самоврядування
щодо виконання покладених на них функцій і
завдань, а відтак і якість виконання. До держав,
у яких місцеві видатки у відсотковому спів�
відношенні до державних видатків складають
більш ніж 50% належать такі розвинені країни
світу, як Данія, Іспанія, Швеція;

— співвідношення загального обсягу ви�
датків місцевих бюджетів до ВВП. Цей показ�
ник показує, яка частина фінансових ресурсів
держави розподілена поміж суб'єктами місце�
вого самоврядування. Так, наприклад, якщо
його значення більш, ніж 15%, то має місце ви�
сокий рівень децентралізації. В Європі до країн
з високим рівнем децентралізації відносяться

Рис. 3. Джерела підтримки соціально5економічного розвитку регіонів України

Джерело: [5].
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Данія, Швеція, Іспанія, Фінляндія, Нідерланди,
Італія;

— частка власних доходів у структурі до�
ходів територіальних громад. Цей показник є
кількісним й якісним критерієм фінансової де�
централізації. Він свідчить про фінансову са�
мостійність (фінансову автономію) терито�
ріальних громад [7].

ВИСНОВКИ
Основними напрямами покращення подаль�

шої бюджетної децентралізації повинні бути:
1. Чіткий вплив місцевих органів влади на

ставки як податкових, так і неподаткових над�
ходжень, які формуються на відповідній адмін�
істративно�територіальній одиниці (в такому
разі у суб'єктів господарювання буде більше сти�
мулів для сплати податків, на основі яких вони в
майбутньому отримуватимуть якісні послуги).

2. Закріплення бюджетних послуг за тим
рівнем влади, який є максимально наближеним
до кінцевого споживача і який зможе постійно
контролювати стан надання таких послуг.

3. Надання місцевим органам влади права
виходу на національний фінансовий ринок з
метою залучення додаткових фінансових ре�
сурсів (проте тут необхідний жорсткий і пост�
ійний контроль за напрямами витрачання
коштів).

4. Мінімальні витрати на адміністрування
місцевих податків і зборів, основними платни�
ками яких мають бути всі користувачі суспіль�
них благ на конкретній території.

5. Відміна обов'язковості вилучення коштів
з місцевих бюджетів у разі перевиконання до�
хідної частини. Таке перевиконання доцільні�
ше спрямовувати на фінансування коротко�
строкових програм розвитку або нагальних по�
треб території.
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