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РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розглянуто сутність та функції місцевих фінансів. Дано характеристику складових

інституту місцевих фінансів. Наведено статистику, що дає уявлення про ступінь розвитку місце-
вих фінансів України на сучасному етапі. Визначено проблеми та перспективи подальшого ста-
новлення системи місцевих фінансів.
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ВСТУП
Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспро-

можності, забезпечення сталого розвитку, високої продуктивності виробництва та добробуту на-
селення, є проведення масштабної реформи, зокрема у сфері державних фінансів [14, 16].

Місцеві фінанси виступають складовою державних фінансів, але відносно самостійною галуз-
зю економіки та системою знань. Місцеві фінанси є фінансовою базою місцевих органів влади,
від обсягу яких залежить можливість у повному обсязі виконувати покладені на них повноважен-
ня, рівень фінансової незалежності територій.

На сучасному етапі реформування фінансової системи України місцеві фінанси відіграють
надзвичайно важливу роль в соціально-економічному розвитку суспільства, що проявляється у
різноманітних відносинах, які виникають в процесі їх формування та використання.

Виокремлення та розвиток науки про місцеві фінанси, як самостійної галузі фінансової науки,
припадає на ХІХ ст. Активне дослідження проблематики місцевих фінансів відбувалось у першій
половині ХІХ ст. в Західноєвропейських країнах та США. Значний внесок у розвиток місцевих
фінансів зробили європейські вчені К. Рау (1832 р.), Ж. Сісмонді (І пол. ХІХ ст.), Л. Штейн (1860 р.),
Р. Гнейст (70-і роки ХІХ ст.), А. Вагнер (1883-1901 рр.), Р. фон Кауфман (початок ХХ ст.).

У другій половині ХІХ ст. питання розвитку місцевих фінансів починають розглядатися в Росії.
Велику роль в цьому відіграла земська реформа 1864 р. та організація перших органів місцевого
самоврядування (1890 р.). Наприкінці ХІХ — першій половині ХХ ст. дослідженнями місцевих
фінансів займаються І. Блиох, М. Боголєпов, А. Васильчиков, Б. Веселовський, П. Гензель, В. Гес-
сен, А. Котляревський, І. Кулишер, М. Курчинський, В. Лебедєв, В. Ленін, І. Озеров, Н. Ровин-
ський, А. Свірщевський, М. Сірінов, І. Смірнов, В. Твердохлєбов, Г. Тиктін, В. Целевич, А. Цито-
вич, Є. Чернеховський, В. Шаврін та ін.

У другій половині ХХ ст. місцеві фінанси та важливу їх складову — місцеві бюджети — актив-
но вивчають Д. Бутаков, М. Васильєва, Л. Воронова, М. Гурвич, В. Дьяченко, Г. Поляк, М. Піскотін,
Н. Ширкевич та багато інших.

Наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. проблемами подальшого становлення місцевих фінансів в
Україні займались та продовжують займатись як молоді науковці, так і провідні вчені й практики
— П. Бечко [1], А. Буряченко [9], М. Гапонюк, В. Гопцій, Т. Гринько [17], О. Кириленко [10],
К. Ковальчук [15], В. Кравченко [8], Л. Кухарець [12], Н. Кучкова, О. Музика-Стефанчук [11],
М. Пабат, Ю. Петленко [13], Г. Придатко, Г. П’ятаченко, Т. Рева, О. Рожко, О. Ролінський, І. Сазо-
нець, І. Сало, А. Славкова, О. Сунцова [18], М. Чумаченко, В. Яцюта та ін.

Внаслідок актуальності питань розвитку місцевих фінансів, реформування податково-бюджет-
ного законодавства та перетворень в системі місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин вва-
жаємо доцільним продовжити дослідження даної тематики в сучасних умовах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідити сутність місцевих фінансів, їх складові та ступінь розвитку на сучас-

ному етапі.
РЕЗУЛЬТАТИ
Нині місцеві фінанси є одним з елементів фінансової системи, складовою державних фінансів,

але поряд з цим, відносно самостійною сферою.
За своєю економічною сутністю місцеві фінанси слід розглядати як систему економічних відно-

син з приводу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів для виконання місцеви-
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ми органами влади покладених на них власних і делегованих повноважень, підвищення добробу-
ту територіальної громади й соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної
одиниці.

Дослідження літератури з проблематики становлення місцевих фінансів в Україні та її уза-
гальнення дозволило виокремити такі функції місцевих фінансів:

 розподільну функцію, яка передбачає мобілізацію певної частини валового внутрішнього про-
дукту через місцеві фінанси, формування централізованих (бюджету та цільових фондів) та децен-
тралізованих (підприємств комунальної форми власності) грошових фондів та їх використання;

 контрольну функцію, спрямовану на забезпечення перманентного контролю за надходженнями
законодавчо встановлених джерел, їх розподілом у певних пропорціях та цільовому використанні;

 регулювальну функцію, яка полягає в заохоченні або стримуванні ділової активності
підприємств на підвідомчій місцевим органам влади території завдяки механізмам оподаткуван-
ня (збільшення/зменшення ставок місцевих податків і зборів, надання пільг), напрямам витрачан-
ня місцевих фінансових ресурсів, кредитування з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості
територій і зменшення фіскальних дисбалансів, поступового усунення відмінностей соціально-
економічного розвитку. Крім того, надання громадських послуг також є однією з форм регулю-
вання економічного і соціального розвитку;

 стимулювальну функцію, що проявляється у створенні умов для зацікавлення місцевих органів
влади у збільшенні дохідної частини бюджету, пошуку додаткових, альтернативних джерел до-
ходів, а також їх ефективному витрачанні;

 стабілізаційну функцію, яка має на меті зниження адміністративних бар’єрів й інших дій
місцевих органів влади для згладжування економічних коливань й нерівностей у бюджетній за-
безпеченості, створення умов для сталого соціально-економічного розвитку підвідомчої території.

За своєю природою, місцеві фінанси — досить складна, багатогранна категорія, яка характери-
зується різноманітними формами прояву, складом, структурою.

Так, В.І. Кравченко [8] розглядає місцеві фінанси як систему, складовими якої є такі основні
взаємопов’язані структурні елементи:

1. Видатки (поточні, розвитку, на фінансування власних повноважень, обов’язкові, факульта-
тивні, на фінансування делегованих повноважень);

2. Доходи (власні, закріплені, передані, податкові, неподаткові);
3. Способи формування доходів (місцеві податки і збори, частки загальнодержавних податків,

комунальні платежі, доходи від майна та землі, що належать місцевій владі, доходи комунальних
підприємств, кредити, комунальні позики, трансферти);

4. Місцеві фінансові інститути (громадські послуги, самостійні місцеві бюджети, комунальна
форма власності, позабюджетні валютні, цільові фонди, місцеві податки і збори, комунальний
кредит, фінанси комунальних підприємств, комунальні платежі);

5. Суб’єкти (територіальні громади, міські, селищні, сільські ради, їх голови, обласні, Київ-
ська та Севастопольська міські, районні, районні в містах адміністрації та ради, Міністерство
фінансів України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України);

6. Об’єкти (фінансові ресурси у фондовій формі, фінансові ресурси у не фондових формах);
7. Взаємовідносини (між суб’єктами системи, між місцевими фінансами та іншими ланками

фінансової системи держави).
Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко [13], Т. Гринько, Г. Придатко, І. Сазонець [17], О.О. Сунцова [18]

погоджуються із зазначеною вище структурою. Вважаємо, що такий підхід, з одного боку, дає
певне уявлення про систему місцевих фінансів, з іншого ж — не є повним (наприклад, поряд із
способами (джерелами) формування доходів доцільно розглядати напрями витрачання коштів),
містить деякі елементи, включення яких є дискусійним і які знаходяться в стадії теоретичного
осмислення, або взагалі у світі податкової, бюджетної, адміністративної реформ, що відбувають-
ся останнім часом, окремі елементи втратили свою актуальність.

Вивчаючи сутність місцевих фінансів та зміст їх функцій колектив авторів на чолі з О.П. Кири-
ленко [10] обґрунтовує, що вони вичерпно передаються такими елементами місцевих фінансових
інститутів, як:

 місцеві бюджети;
 місцеві податки і збори;
 цільові фонди органів місцевого самоврядування;
 комунальний кредит;
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 місцеві позики;
 об’єкти комунальної власності.
Такий погляд, на нашу думку, досить повно відображає якісно однорідні відносини у межах

кожного елементу і в цілому характеризують способи, джерела формування та механізми функ-
ціонування всієї системи місцевих фінансів.

Розглянемо більш детально складові місцевих фінансів. В складі місцевих фінансів надзви-
чайно важливу роль відіграють місцеві бюджети, на які припадає біля  всіх фінансових ре-
сурсів, що мобілізують місцеві органи влади. Це пов’язано із відновленням в Україні інституту
місцевого самоврядування й підвищенням ролі місцевих органів влади, і знаходить відображення
у різноманітних відносинах, які виникають в процесі формування та виконання місцевих бюд-
жетів, — з підприємствами, установами організаціями, що функціонують на підвідомчій тери-
торії, органами державної влади та управління, населенням.

Таблиця 1. Доходи і видатки зведеного та місцевих бюджетів України (без урахування міжбюд-
жетних трансфертів)за 2007-2011 рр., млрд. грн. *
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Доходи зведеного бю-
джету 219,9 297,9 288,6 314,4 — — 398,3 — —

Доходи місцевих бюдже-
тів, у т.ч. 58,3 73,9 71,0 80,5 81,0 85,4 86,5 106,7 101,2

загальний фонд 44,9 59,9 59,6 67,6 69,7 72,8 71,4 102,3 98,0
спеціальний фонд 13,4 14,0 11,4 12,9 11,3 12,6 15,1 133,5 119,5
Частка у доходах зведе-
ного бюджету 26,5 24,8 24,6 25,6 — — 21,7 — —

Видатки зведеного бю-
джету 226,0 309,2 307,3 377,8 — — 416,6 — —

Видатки місцевих бю-
джетів, у т.ч. 96,5 126,8 127,1 152,0 163,5 186,6 178,0 108,9 95,4

загальний фонд 78,5 103,5 108,8 133,5 152,0 154,1 149,8 98,5 97,2
спеціальний фонд 18,0 23,3 18,3 18,5 11,5 32,5 28,2 245,8 86,9
Частка у видатках зведе-
ного бюджету 42,7 41,0 41,4 40,2 — — 42,7 — —

* Складено на підставі [3, 4]

За допомогою місцевих бюджетів — податкових, неподаткових джерел, а також міжбюджет-
них трансфертів (дотацій та субвенцій), що передаються з державного бюджету, місцеві органи
влади можуть ефективно виконувати покладені на них функції і повноваження. Крім того, чинний
розподіл доходів місцевих бюджетів створює стимули для їх нарощування місцевою владою для
більш повної самореалізації.

Багатогранна роль місцевих бюджетів проявляється у такому:
1. Місцеві бюджети виступають важливим інструментом макроекономічного регулювання.

Рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту України за останні п’ять років виглядає
наступним чином: у 2007 р. — 13,38%, 2008 р. — 13,35%, 2009 р. — 13,93%, 2010 р. — 14,04%,
2011 р. — 13,55%.

Через місцеві бюджети відбувається перерозподіл суспільного продукту між різними галузями
народного господарства та соціальними групами населення. Порівняння показників перерозпо-
ділу ВВП через видатки місцевих бюджетів за галузями за 2008-2011 рр. представлено на рис. 1.

Ніколаєва О.М. Розвиток місцевих фінансів України на сучасному етапі



78
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №6

3,29 3,22

0,08

0,61

0 ,29

0,9

1,33

0,95

0,53

2,45

2,76

4,15

0,1

0,79
0,71

0,91

0 ,56

2,99
3 ,18

4,7

0,42

0,71
0 ,93

0,58

4,66

0,21
0,08

0,64

0,94

0,74

0,53

3,19

2,94

4 ,49

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

освіта охорона
здоров'я

соціальний
захист та
соціальне

забезпечення

духовний та
фізичний
розвиток

державне
управління

економічна
діяльність

житлово-
комунальне

господарство

інші функції трансферти з
місцевих
бюджетів

2008 2009

2010 2011

Рис. 1. Перерозподіл ВВП через видатки місцевих бюджетів за 2008-2011 рр., % (Складено на
підставі [3, 4])

2. Місцеві бюджети забезпечують життєдіяльність населення країни у нормальних умовах за
рахунок утримання житлово-комунального господарства. За рахунок коштів місцевих бюджетів
здійснюється розвиток місцевого господарства та благоустрій територій.

На даному етапі житлово-комунальне господарство фінансується виключно за рахунок влас-
них коштів місцевих органів влади (кошик 2). Розгляд показників видатків місцевих бюджетів на
цю галузь у 2010 та 2011 рр. дозволяє побачити їх зростання як в абсолютному, так і у відносному
вимірі. У 2011 р. було профінансовано 8354,9 млн. грн., або 4,6% проти 4586,9 млн. грн., або 2,9%
у 2010 р., що більше на 82,1%.

3. Останнім часом відбувається перетворення місцевих бюджетів на потужний інструмент сус-
пільного розвитку, що реалізується через капітальні видатки і бюджет розвитку. Так, частка до-
ходів бюджету розвитку місцевих бюджетів (з урахуванням коштів, одержаних із загального фон-
ду бюджету до бюджету розвитку) зросла з 4,7% у 2010 р. до 15,3% у 2011 р., що становить 13,3
млрд. грн.

Такі зміни обумовлені перенесенням практично усіх капітальних видатків до бюджету розвит-
ку і відповідною передачею коштів загального фонду до бюджету розвитку за новою редакцією
Бюджетного кодексу України.

4. Слід відмітити соціальний характер місцевих бюджетів: більша частка видатків спрямо-
вується на соціально-культурну сферу — освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціаль-
не забезпечення, культуру та мистецтво, фізкультуру і спорт (рис. 2).

За рахунок коштів місцевих бюджетів надаються пільги ветеранам війни, багатодітним сім’ям,
малозабезпеченим, одиноким та іншим соціально вразливим верствам населення на житлово-кому-
нальні послуги, на придбання твердого палива та скрапленого газу, з послуг зв‘язку. Крім того,
видатки місцевих бюджетів спрямовуються на виплату допомоги у зв‘язку з вагітністю і пологами,
на догляд за дитиною віком до 3 років, одноразову допомогу при народженні дитини, допомогу на
дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, на дітей одиноким матерям, тимчасову державну
допомогу дітям, при усиновленні дитини, соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям тощо.

У цілому у 2011 р. сукупна частка соціальних видатків склала 80,9%, що відповідає рівню 2010 р.
Місцеві податки і збори є одним з податкових джерел доходів місцевого бюджету, які більшість

вітчизняних та закордонних вчених виокремлюють у фінансовий інститут. Зарубіжний досвід
свідчить про те, що місцеві податки і збори представлені великою кількістю із неоднорідною
базою оподаткування і в доходах вони посідають більше половини всіх надходжень до бюджету.

Ніколаєва О.М. Розвиток місцевих фінансів України на сучасному етапі



79
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №6

6,4 5,4

32,2 32,7

22,7 21,4

22,2 23,2

2,82,9
0,90,9 4,62,9

6,84,9

1,54,2
0,7 0,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011

інші функції

трансферти з місцевих
бюджетів до державного

економічна діяльність

житлово-комунальне
господарство

фізична культура і спорт

культура та мистецтво

соціальний захист і соціальне
забезпечення

охорона здоров'я

освіта

державне управління

С
оц

іа
ль

но
-к

ул
ьт

ур
на

 с
фе

ра

Рис. 2. Структура видатків місцевих бюджетів України за функціональною класифікацією за
2010-2011 рр., % (Складено на підставі [3, 4])

В Україні ж з прийняттям Податкового кодексу України у 2010 р. докорінно змінився склад
місцевих податків і зборів: замість 2 податків та 12 зборів встановлено 2 податки та 3 збори —
єдиний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, збір за місця для
паркування транспортних засобів, туристичний збір, збір за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності. Практика показує, що місцеві податки і збори продовжують займати незначне
місце в структурі доходів — лише 3-5%.
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Рис. 3. Структура доходів місцевих бюджетів України за 2006-2011 рр. (Складено на підставі [3, 4])
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Цільові фонди органів місцевого самоврядування є іншим самостійним фінансовим інститу-
том, але також незначним за обсягами джерелом доходів. Вони складають приблизно 1-5% всіх
надходжень. Цільові фонди входять до складу дохідної частини місцевого бюджету, формуються
за рахунок неподаткових джерел і спрямовуються на фінансування благоустрою та соціально-
економічного розвитку території.

Все більше посилюється роль комунального кредиту, як системи відносин, в яких орган місце-
вого самоврядування виступає як кредитор, позичальник та гарант. Надання кредиту з місцевого
бюджету можливе тільки за рахунок коштів загального фонду.

Більш розвиненим в Україні є інститут місцевих позик та запозичень. Він характеризується
різноманітними відносинами починаючи від отримання позик на поточні потреби на безоплатних
умовах (позики на покриття тимчасових касових розривів) до здійснення запозичень шляхом ви-
пуску облігацій місцевої внутрішньої позики з метою фінансування капітальних видатків.
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Рис. 4. Обсяг зареєстрованих випусків облігацій місцевої позики по Україні за 2005 – І півріччя
2011 р. (Складено на підставі [7])

Місцевий фінансовий інститут — об’єкти комунальної власності — крім доходів місцевих
бюджетів та інших коштів представлений рухомим і нерухомим майном, землею, природними
ресурсами, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

На сучасному етапі розбудови та реформування фінансової системи України місцеві фінанси
відіграють надзвичайно важливу роль в соціально-економічному розвитку суспільства, що прояв-
ляється у різноманітних відносинах, які виникають в процесі їх формування та використання.
Місцеві фінанси:

 виступають важливим інструментом макроекономічного регулювання, оскільки певна част-
ка валового внутрішнього продукту перерозподіляється через них;

 сприяють досягненню пропорційності у розвитку територій, є одним з інструментів здійснення
фінансового вирівнювання;

 є інструментом реалізації регіональної політики та вирішення таких складних питань, як
структурна перебудова економіки, вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів та
ефективності територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, благоустрій міст;

 за рахунок місцевих фінансів здійснюється фінансування більшості видатків, передусім, соці-
ального спрямування;

 останнім часом посилилась інвестиційна складова місцевих фінансів тощо.
Отже, місцеві фінанси є фінансовою базою органів місцевого самоврядування і забезпечують

відносну фінансову автономію адміністративно-територіальних одиниць, а також характеризу-
ють політику органів місцевого самоврядування, відображають найважливіші завдання місцевої
та державної влади.

У даний час перед місцевими органами влади ставляться нові завдання щодо соціально-еконо-
мічного розвитку територій та підвищення добробуту територіальної громади, вирішення яких
потребує збільшення фінансової бази.
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ВИСНОВКИ
Основні пропозиції щодо подальшого розвитку місцевих фінансів вбачається у наступному:
1. Удосконалення законодавчого та нормативного-правового забезпечення ефективного функ-

ціонування місцевих фінансів щодо самостійного встановлення місцевих податків і зборів, функ-
ціонування цільових фондів, оформлення місцевих позик та запозичень тощо.

2. Посилення фінансової автономії місцевої влади за рахунок розширення дохідної бази місце-
вих бюджетів. Так у проекті Бюджетного кодексу України (в редакції 2010 р.) було запропоновано
передачу частини податку на прибуток підприємств (не комунальної форми власності). Пізніше
після його прийняття Верховною радою України ця норма була виключена. Проте, за особистими
підрахунками у разі поновлення (впровадження) цієї норми тільки бюджет Донецької області до-
датково отримав би біля 2 млн. грн.

3. Потребує розв’язання проблема впровадження місцевого податку — на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки. Стягнення даного податку в Україні перенесено на 01.01.2013, що
обумовлено неготовністю єдиної системи реєстру прав на нерухомість, наявність якої є обов’язко-
вою передумовою для адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

4. Подальший розвиток місцевих запозичень вимагає вирішення низки таких проблемних пи-
тань, як: низька інституційна спроможність органів місцевого самоврядування, низька інститу-
ційна привабливість муніципальних облігацій; обмеженість джерел доходів бюджетів розвитку,
за рахунок яких здійснюється погашення основної суми місцевого боргу, що зменшує можливості
здійснювати запозичення; непрогнозованість, нестабільність та швидка вичерпність доходів бюд-
жетів розвитку від продажу комунального майна і земельних ділянок несільськогосподарського
призначення; використання залучених коштів на фінансування переважно проектів, ефект від ре-
алізації яких прямо не приводить до збільшення доходів місцевих бюджетів у майбутньому; не-
врахування органами місцевого самоврядування ймовірних ризиків (зокрема, валютних), пов’я-
заних з обслуговуванням та погашенням боргових зобов’язань та ін.

Вважаємо, усунення вказаних перешкод сприятиме більшому розвитку системи та інституту
місцевих фінансів України на сучасному етапі.
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