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Постановка проблеми. Питання розширення та зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів в 
умовах постійних змін у бюджетній та податковій сферах викликає значний інтерес протягом останніх 
років. Усе більше уваги приділяють досягненню фінансової незалежності місцевих бюджетів та встанов-
ленню збалансованого розподілу фінансових ресурсів в Україні. Відповідно до досвіду Європейських 
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країн, який показав ефективність цих реформ, проводиться велика кількість як теоретичних, так і прак-
тичних досліджень у цій галузі. Вивчення такої проблематики є досить поширеним та надалі потребує 
детального дослідження задля прийняття ефективних рішень, а також забезпечення реалізації основних 
функцій на органами місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика децентралізації фінансів на місцевому 
рівні посилено досліджується протягом останніх років вітчизняними науковцями. як наслідок – чи-
мало праць в українській економічній науці присвячено саме цьому питанню. Серед економістів, які 
висвітлили особливості формування  місцевих бюджетів в умовах децентралізації – С. Буковинський,  
А. даниленко, О. дем’янчук, І. Камінська, В. Опарін, В. Федосов та інші. Проте проблема формуван-
ня  збалансованих  місцевих бюджетів у сучасних умовах потребує  проведення подальших досліджень 
для забезпечення максимального рівня фінансової забезпеченості регіонів.

Мета і завдання дослідження. головною метою цієї роботи є визначення особливостей формування 
доходів місцевих бюджетів України в умовах децентралізації, а також оцінка результативності її реаліза-
ції в Україні. Завданнями нашої статті є аналіз сучасного стану  формування доходів місцевих бюджетів 
в умовах децентралізації фінансових ресурсів та визначення впливу внесених до  бюджетного та подат-
кового  законодавства змін у цій сфері протягом останніх трьох років. Окрім цього, необхідно сформу-
вати рекомендації, спрямовані на збільшення надходжень до місцевих бюджетів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні відбуваються значні зміни у сфері формуван-
ня доходів місцевих бюджетів України протягом останніх років. Цьому сприяло розроблення проекту 
бюджетної та податкової децентралізації України у 2014 р. Згідно з цим проектом децентралізація бю-
джетних фінансових ресурсів передбачала формування фундаменту для зміни системи оподаткування, 
збільшення обсягу надходжень на користь місцевих бюджетів, зміни трансфертної політики, забезпе-
чення підвищення рівня самостійності місцевих бюджетів, а також для збільшення повноважень органів 
місцевого самоврядування в напрямі розробки та реалізації програм соціально-економічного розвитку 
регіону.

Упродовж 2015 р. було реалізовано чимало аспектів, що стосувались покращення механізму наповне-
ння місцевих бюджетів. Унаслідок цього було скореговано нормативи надходжень фінансових ресурсів 
до місцевих бюджетів України, що дозволило наблизитись до бажаної мети. Серед змін, які відіграли 
особливу роль, можна виділити такі:

– зміна відсотка надходження ПндФО до бюджетів базового рівня;
– встановлення фіксованої ставки оподаткування пасивних доходів;
– введення 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, які надходять до 

бюджету міста Києва та обласних бюджетів;
– закріплення 5% акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі під-

акцизними товарами за бюджетами місцевого самоврядування;
– зміна оподаткування платників спрощеної системи.
Трансформація системи фінансових відносин в Україні потребує чимало часу, адже вона має складну 

та багатогранну структуру. Проте вже протягом останніх трьох років структура надходжень до місцевих 
бюджетів значно змінилась завдяки фіскальним реформам. Завдяки їм вдалося досягти покращення основ-
них показників і наблизитись до бажаних результатів. Поступове збільшення частки місцевих податків 
та зборів заклало основи для підвищення мотивації органів місцевого самоврядування до вдосконалення 
системи їх справляння та контролю за надходженням таких податків. Таким чином, результати, що вже 
були досягнуті за досліджуваний період, є значними і свідчать про ефективність внесених змін (таблиця 1). 

Таблиця 1
Надходження доходів до місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів  

за 2013–2015 рр.

Обсяг 
доходів, 

млрд грн

Роки
2013 2014 2015

План, 
млрд грн

Факт, 
млрд грн

Виконан-
ня,%

План, 
млрд грн

Факт, 
млрд грн

Виконан-
ня,%

План, 
млрд грн

Фак, млрд 
грн т

Вико-
нання, 

%
Загальний 
фонд 91 689,5 84 892,1 92,6 87964,2 80230,1 91,2 89411,7 101574,7 113,6

Спеціаль-
ний фонд 20 794,0 20 279,0 97,5 23260,7 20857,5 89,7 9023,1 18887,0 209,3

Усього 112 483,5 105 171,1 93,5 11224,9 101087,6 90,9 98434,7 120461,7 122,4

* Побудовано автором на основі даних джерела [6].
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Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів за 2013-2015 рр.,%

* Побудовано автором на основі даних джерела [6].

Зміни в механізмі наповнення місцевих бюджетів позитивно позначились і на виконання їх дохідної 
частини, що може свідчити про якість та ефективність введених змін. Протягом досліджуваного періоду 
дохідна частина місцевих бюджетів недовиконувалась у 2013 та 2014 роках. Найбільше відхилення спо-
стерігалось у 2014 р. – 9,1%. Проте у 2015 р. ситуація значно покращилась і відсоток виконання зріс до 
122.4%. Це свідчить по те, що криза у 2014 р. була короткотривалою і не мала тенденції до поглиблення, 
а проведені зміни допомогли не лише зупинити кризові явища, але і дозволили досягти значного росту 
в показниках (рис. 2).

Рис. 2. Виконання місцевих бюджетів України протягом 2013–2015 рр.

* Побудовано автором на основі даних джерела [6].
якісно оцінити вплив децентралізації можна, проаналізувавши зміни надходжень місцевих бюджетів 

України (таблиця 3).
Таблиця 3

Динаміка надходжень місцевих бюджетів України у 2013–2015 рр.

Період

Роки
Абсолютне значення, млрд грн

млрд грн
Відхилення

%
2013 2014 2015 2015/2014 2015/2013 2015/2014 2015/2013

доходи за три 
квартали, млрд грн 105 171,1 101087,6 120461,7 19374.10 15290.60 19.17 14.54

* Побудовано автором на основі даних джерела [6].
Ці дані свідчать про наявність тенденції зміни обсягу надходжень до місцевих бюджетів у бік 

зростання. У 2014 р. обсяг доходів зменшився, проте вже у 2015 р. спостерігалось значне зростання. 
У 2015 р. відбулось зростання на 19,17% порівняно з попереднім роком Що дає змогу припускати, що у 
2015 р. відбулось покращення механізму формування доходів місцевих бюджетів. Проте для точнішого 
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аналізу необхідно розглядати зміни протягом кожного кварталу, а також обсяги міжбюджетних транс-
фертів (таблиця 4).

Таблиця 4
Динаміка надходжень місцевих бюджетів України протягом 2013–2015 рр. (квартально)

Показники
 Період

2013 р. 2014 р. 2015 р.
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв.

доходи, млрд 
грн. 23,5 49,2 76,4 105,2 24,0 49,6 74,1 101,1 27,8 55,5 86,0 120,46

Міжбюджетні 
трансферти, 
млрд. грн.

26,3 53,8 82,5 115,9 15,6 31,25 44,58 66,66 30,68 70,64 102,85 173,98

* Побудовано автором на основі даних джерела [6].

Міжбюджетні трансферти займають значну частку в надходженнях місцевих бюджетів.  
У 2013–2015 рр.  постерігалось не лише зростання доходів протягом року, але і збільшення трансфертів 
ще більшими темпами (вони навіть перевищувати їх обсяги). Тому можна говорити про недосконалість 
процесу децентралізації. Хоча місцеві органи влади було проголошено самостійними у процесі форму-
ванні власних бюджетів, але у структурі їх видатків досі значну частку становлять видатки на захищені 
статті. до таких належать видатки на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і соціальне забезпечен-
ня населення. Вони становлять близько 63% і фінансуються завдяки субвенціям, що означає їх реаліза-
цію за рішенням центральних органів влади. Таким чином, це джерело надходжень зменшує фінансову 
самостійність місцевого бюджету. 

для забезпечення досягнення оптимального наповнення місцевого бюджету та пропорційності між 
місцевим та державним бюджетами повинні бути дотримані такі умови:

1) відповідність обсягу бюджету плановим заходам, які повинні здійснюватись із джерела такого 
бюджету;

2) забезпечення місцевого бюджету стійкими джерелами доходів;
3) підвищення контролю за справлянням місцевих податків та зборів;
4) забезпечення рівномірності надходжень коштів і дотримання взаємоузгоджених термінів здій-

снення видатків і отримання доходів [2]. 
Серед можливих змін, які необхідно внести надалі також створення нових або оновлення застарілих 

баз даних платників податків та об’єктів оподаткування в районах, адже це є причиною недоотримання 
великого обсягу доходів. децентралізація як процес реформування повинна містити комплекс заходів 
для упорядкування відносин у сферах володіння та користування природними ресурсами. Особливо це 
стосується тих, які є на прилеглих до населених пунктів територіях. Це дасть можливість розширити ре-
альну базу для стягнення платежів і підвищити мотивацію територіальних громад до більш ефективного 
та раціонального використання належних їм природних багатств.

За умови вирішення наявних проблем надалі місцеві бюджети зможуть отримувати достатній обсяг 
фінансових ресурсів для виконання делегованих повноважень. громадяни України взамін отримають 
підвищення якості надання освітніх, медичних, соціальних та інших послуг.

Висновки. Отже, оцінюючи результати процесу децентралізації, можна сказати, що в країні відбув-
ся перерозподіл фінансових ресурсів між центральними органами влади та органами місцевого само-
врядування. Можна стверджувати, що у процесі бюджетно-податкового реформування відбулась зміна 
складу та структури доходів місцевих бюджетів в Україні. У 2015 р. вже можна було спостерігати перші 
яскраво виражені позитивні результати таких змін. Проте у процесі проведення децентралізації наявні 
певні галузі, що потребують подальшого покращення. Насамперед це стосується частки міжбюджетних 
трансфертів у доходах місцевих бюджетів України.
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