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тійному апараті та використанні відповідних інстру-
ментів управління земельно-майновим комплексом на
засадах екологізації та сталого розвитку.
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У статті проаналізовано існуючі проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів
в Україні та визначено інструменти й механізми вирішення цих проблем. Децентралізація
фіскальних функцій держави розглядається як шлях вирішення цілого комплексу питань
формування дохідної бази місцевих бюджетів.

Ключові слова: місцеві податки, місцеві бюджети, посилення дохідної бази, децентраліза-
ція фіскальних функцій держави.

Постановка проблеми. Однією з ключових функ-
цій держави є забезпечення стабільних надходжень до
бюджетів усіх рівнів. Проблеми формування дохідної
бази місцевих бюджетів в Україні, браку фінансових
ресурсів органів місцевої влади й нестабільності їхніх
дохідних джерел стояли на порядку денному протягом
усіх років незалежності й особливо актуалізувалися в
умовах глобальної фінансової кризи. Зниження темпів
соціально-економічного розвитку країни, зростання
безробіття, загострення інфляційних процесів, де-
вальвація національної валюти, що спостерігалися
протягом 2008-2010 років, негативно впливають на
динаміку надходжень до місцевих бюджетів при збе-
реженні прискорених темпів зростання видатків на

фінансування бюджетної сфери, що знаходяться в
компетенції органів місцевої влади.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Зва-
жаючи на надзвичайну актуальність розробки шляхів
вирішення проблем формування дохідної бази місце-
вих бюджетів, цьому питанню присвячено цілий ряд
наукових досліджень як в Україні, так і за кордоном.
Зокрема, слід відзначити роботи таких авторів, як
М. Бандида, В. Горохов, Н. Здерка, В. Кравченко,
М. Кульчицький, П. Мельник, Ц. Огонь, К. Павлюк, В. Ру-
денко, С. Слухай, В. Швець та інших. Проте пошук оп-
тимальних інструментів та механізмів комплексного
вирішення проблем наповнення місцевих бюджетів
продовжується.
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Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні
й розробці практичних рекомендацій щодо посилення
дохідної бази місцевих бюджетів України.

Виклад основного матеріалу. Світова теорія й
практика напрацювали декілька основних джерел над-
ходження коштів до місцевих бюджетів. До них нале-
жать податкові надходження (місцеві податки та збо-
ри, а також відрахування від загальнодержавних по-
датків), кошти, отримані від власних засобів муніци-
пального утворення, які створюються за рахунок діяль-
ності підприємств та організацій, що знаходяться у
власності територіальних громад, та оплата за послу-
ги, які надають органи місцевого самоврядування, а
також місцеві позики. Співвідношення цих основних
джерел у структурі місцевих фінансів визначає ступінь
самостійності місцевої влади.

В Україні структура доходів місцевих бюджетів не
є однаковою й залежить від рівня відповідного бюд-
жету. Так, якщо для бюджетів АР Крим, обласних бюд-
жетів та бюджетів міст Києва й Севастополя найбіль-
шу частку складають надходження за рахунок податків
із доходів громадян (понад 80 %), друге місце за об-
сягом надходжень займають місцеві податки та збо-
ри, усі інші податки в сумі складають менше 4 % над-
ходжень, то для міських бюджетів міст республікансь-
кого та обласного підпорядкування й районних бюд-
жетів на два вищезазначених джерела припадає близь-
ко 83 % надходжень, тоді як у бюджетах нижчого рівня
вони складають лише 64 %. На нижчому рівні значні
надходження отримуються за рахунок єдиного подат-
ку для суб'єктів малого підприємництва, плати за зем-
лю та інших податків [1].

Аналізуючи сучасний стан системи місцевого опо-
даткування, слід зазначити, що спочатку було встанов-
лено 17 видів місцевих податків і зборів, а починаючи
з 2004 року, до їх переліку входять 2 податки та 12
зборів без урахування податків і зборів, запровадже-
них в Автономній Республіці Крим. Скасовано готель-
ний збір, екскурсійно-туристичний збір, збір за проїзд
автотранспорту, що прямує за кордон, територією при-
кордонних областей [2]. При цьому встановлено, що
такі податки, як комунальний, збір за припаркування
автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера
на квартиру, збір за видачу дозволу на розміщення
об'єктів торгівлі та сфери послуг, збір із власників со-
бак є обов'язковими для встановлення сільськими,
селищними та міськими радами за наявності об'єктів
оподаткування або умов, із якими пов'язано запровад-
ження зазначених податків і зборів.

Динаміка доходів Зведеного бюджету України й до-
ходів місцевих бюджетів України протягом останніх
років демонструє зростання їх абсолютних значень на
тлі значно швидшого зростання доходів державного
бюджету відносно зростання доходів місцевих бюд-
жетів. Окрім того, з'явилася негативна тенденція до
зменшення питомої ваги місцевих бюджетів у доходах
Зведеного бюджету України. Проблемою існуючої сис-
теми місцевого оподаткування в Україні також слід виз-
нати їх залежність від єдиного джерела надходження -
податку з доходів фізичних осіб, частка якого в струк-
турі доходів місцевих бюджетів сягає майже 60 %.

Іншими важливими джерелами доходів місцевих
бюджетів є податок на прибуток підприємств і плата
за землю. Проте існує негативна тенденція до пос-
тійного зменшення їх питомої ваги в доходах місцевих
бюджетів. У першу чергу, це стосується податку на
прибуток підприємств у зв'язку з передачею надход-
жень від нього до Державного бюджету. Питома вага
комунального податку в структурі доходів у місцевих

бюджетів є незначною (до 1 %), як і питома вага місце-
вих податків та зборів (до 3 %). Очевидним стає та-
кож і той факт, що навіть структура самих надходжень
місцевих податків і зборів в Україні є нераціональною:
близько 75 % усіх надходжень забезпечують лише ко-
мунальний податок і ринковий збір [3]. Кошти від інших
місцевих зборів (за участь у бігах на іподромі; за виг-
раш у бігах на іподромі; з осіб, що беруть участь у грі
на тоталізаторі на іподромі; за право проведення кіно-
і телезйомок тощо) практично не надходять.

Тобто головним джерелом наповнення місцевих
бюджетів є загальнодержавні податки та офіційні
трансферти, що не тільки робить місцеву владу по-
вністю залежною від дій та рішень центрального уря-
ду, але й суперечить європейським та загальносвіто-
вим тенденціям розвитку місцевого самоврядування.
Як свідчить аналіз систем оподаткування розвинених
країн світу [4], місцеві податки та збори мають суттє-
ву питому вагу (близько 50 %) у загальній сумі грошо-
вих надходжень органів регіональної й місцевої вла-
ди (наприклад, у таких європейських країнах, як Данія,
Іспанія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Швейцарія).

Фактично місцеві податки і збори, які за своєю еко-
номічною сутністю повинні бути основним джерелом
наповнення місцевих бюджетів, не виконують належ-
ним чином фіскальної функції, оскільки в структурі до-
хідної частини місцевих бюджетів мають незначну пи-
тому вагу. Такі обсяги надходжень, безумовно, не мо-
жуть забезпечити фінансування більшості потреб ре-
гіонів. Найбільш перспективними видами місцевих по-
датків і зборів з погляду можливостей збільшення за
їх рахунок обсягів надходжень до місцевих бюджетів
фахівці [2] визначають комунальний податок та рин-
ковий збір, зважаючи на той факт, що використання
більшості інших місцевих податків економічно невип-
равдане, оскільки незначні обсяги надходжень від них
не перекривають витрат на їх адміністрування. Одним
із основних критеріїв формування складу місцевих
податків і зборів є їхнє фіскальне значення, тобто вит-
рати на їх адміністрування мають бути виправданими.
Іншим важливим критерієм є виконання податками
регулюючої функції.

Ще одна проблема існуючої системи місцевого
оподаткування в Україні - неефективність окремих
податкових ставок, що не дозволяє забезпечити стаб-
ільних надходжень до місцевих бюджетів.

Також принциповим недоліком місцевого оподат-
кування є відсутність реальних прав органів місцево-
го самоврядування запроваджувати на своїй території
власні податки й збори. За такої системи часто не вра-
ховуються регіональні особливості та втрачаються
певні фіскальні можливості. Наприклад, на місцях зав-
жди є свої особливі об'єкти оподаткування, які можуть
відчутно поповнити доходи місцевих бюджетів, що
дасть змогу спрямувати додаткові кошти на вирішен-
ня економічних і соціальних проблем регіонів [2].

Неналежна підзвітність влади й відсутність на-
дійного контролю за повнотою сплати окремих місце-
вих податків і зборів є наступними проблемами, що
потребують вирішення під час реформування подат-
кової системи. Місцеві органи влади мають обмеже-
ний вплив на встановлення ставок податків, на які спи-
раються їхні бюджети, як "закріплених" доходів, так і
"власних". Це дає підстави місцевим органам влади
звинувачувати центральний уряд у низькій якості послуг,
що надаються коштом місцевих бюджетів, навіть у ви-
падках, коли реальною причиною є саме некомпе-
тентність місцевих адміністраторів [5]. Щодо контро-
лю за повнотою сплати податків, то насамперед це сто-
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сується ринкового збору та збору за паркування авто-
транспорту, що сплачуються, як правило, готівкою, а це,
у свою чергу, породжує масу можливостей до зловжи-
вань, зокрема безкарного присвоєння адміністратора-
ми належних до сплати сум місцевих податків і зборів.

Проблемним також убачається право місцевих
органів влади щодо надання пільг зі сплати податків,
які надходять до місцевих бюджетів. Звичайно, пози-
тивним є те, що, створюючи особливі або пільгові ре-
жими оподаткування, місцева влада залучає додат-
кові інвестиції, сприяє новому будівництву, розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків, формуванню спеціаль-
них економічних зон. Разом із тим, виникає нова про-
блема, а саме: загроза незаконного надання пільг.

Окрім того, не можна не погодитися з думкою, що
процеси в економічному й соціальному житті на регіо-
нальному й місцевому рівнях розвиваються настільки
швидко, що подальше зволікання з прийняттям нової
парадигми управління регіональним розвитком і роз-
робленням адекватної їй системи міжбюджетних відно-
син як основного інструменту її впровадження ставить
під загрозу темпи економічного зростання та соціаль-
ну стабільність в усій державі. Наявна в країні бюд-
жетна інституційна структура суперечить життєвим
реаліям [6].

Слід зазначити, що вже існують певні напрацюван-
ня щодо реформування податкової системи. Так, во-
сени 2010 року Верховна Рада України розглядала
проект Податкового кодексу, проте це викликало ак-
тивні й суперечливі дискусії. Експерти аналітичного
центру Асоціації міст України заявили про потенційні
негативні наслідки для місцевих бюджетів та підраху-
вали, що через зміни, які були передбачені ухваленим
7 жовтня 2010 року в першому читанні проектом По-
даткового кодексу, прямі щорічні втрати місцевих бюд-
жетів можуть скласти понад 2,2 мільярда гривень [7].
Отже, процес його перегляду й удосконалення трива-
тиме й надалі.

Таким чином, слід визначити декілька ключових
проблем формування дохідної бази місцевих бюджетів
(рис. 1), а саме: низький рівень ресурсної забезпече-
ності, слабку мотивацію місцевої влади, низький рівень
виконавчої дисципліни та недосконалість бюджетного
процесу. Аналізуючи можливі інструменти та заходи з
метою вирішення названих проблем, слід звернути
увагу, що всі вони вписуються в концепцію децентра-
лізації державного управління, розширення фіскаль-
них функцій місцевої влади.

Рис. 1. Шляхи вдосконалення формування дохідної бази місцевих бюджетів.

Так, проблему низького рівня ресурсної забезпе-
ченості органів місцевої влади можна вирішувати за
рахунок підвищення ролі місцевих податків і зборів,
збільшення частини доходу за їх рахунок. Доцільним
вбачається перегляд переліку місцевих податків та
повноважень органів місцевого самоврядування
щодо їх запровадження, установлення податкових ста-
вок, надання податкових пільг. Згідно зі світовою прак-
тикою, за регіонами закріплюються податки й збори,
на формування податкової бази яких можуть вплива-
ти органи місцевого самоврядування і які забезпечу-
ють стабільні джерела доходів місцевих бюджетів.

Ще одним шляхом збільшення доходів місцевих
бюджетів може стати більш активна діяльність місце-
вих органів влади на ринку позикового капіталу.

Міжнародна практика запозичень органами місце-
вої влади має великий досвід розробки різних форм

місцевих позик, який можна використовувати в Україні.
У цьому контексті слід спрямувати зусилля на підви-
щення активності органів місцевої влади та самовря-
дування на ринку позикових капіталів. Важливим ас-
пектом при прийнятті рішення щодо місцевих запози-
чень є збалансування бюджетних пріоритетів з імовір-
ними вигодами й витратами від фінансування за раху-
нок позик. Окрім того, фахівці [1] відзначають ряд об-
ставин, які на сучасному етапі негативно впливають
на інвестиційну привабливість облігацій місцевих по-
зик, зокрема економічні труднощі, нестабільні прави-
ла оподаткування, слабку інформаційну відкритість
емітентів, яка негативно впливає на потужність та
ліквідність ринку, довготривалу процедуру оцінки кре-
дитного рейтингу (великі муніципалітети віддають пе-
ревагу мобілізації коштів за допомогою кредитів, а не
облігацій), рівень професіоналізму фінансистів місце-
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вих органів влади. Останній чинник є надзвичайно важ-
ливим ще й у тому аспекті, що сам процес запозичен-
ня несе в собі потенційну можливість послаблення
фінансової стійкості територіальної одиниці як струк-
турного елемента державної системи.

Наступним кроком посилення дохідної бази місце-
вих бюджетів, що може бути забезпечений шляхом де-
централізації фіскальних функцій держави, є підвищен-
ня мотивації органів місцевої влади, закріплення її ком-
петенції та самостійності в процесі пошуку додатко-
вих джерел фінансування.

Також однією з найважливіших функцій органів
місцевого самоврядування є оцінка та аналіз вико-
нання дохідної частини місцевих бюджетів. Комплекс-
ний та послідовний моніторинг формування доходів
місцевих бюджетів дозволяє проводити якісне бюд-
жетне планування та прогнозування, дає змогу своє-
часно відкорегувати допущені помилки, сприяє фор-
муванню реальної фінансової бази для наступних бюд-
жетних років.

Удосконалення сучасної системи міжбюджетних
відносин в Україні так само стоїть на порядку денно-
му. У цій сфері має відбутися чітке збалансоване роз-
межування витратних і дохідних функцій між рівнями
влади. Необхідно розробити чіткі критерії оцінки вико-
нання функцій зі здійснення контролю за цільовим й
ефективним використанням бюджетних коштів як Дер-
жавного, так і місцевих бюджетів.

Висновки
Аналіз сучасного стану дохідної бази місцевих бюд-

жетів України свідчить про другорядну, допоміжну роль
місцевих податків і зборів, суттєву залежність дохідної
частини місцевих бюджетів від рішень центральних
органів влади, недостатню самостійність місцевої вла-
ди. Така система потребує докорінного реформуван-

ня, зміни підходів до формування дохідної частини
місцевих бюджетів, ставлення до місцевих податків.
Реформування місцевого оподаткування в Україні та-
кож повинно забезпечити врахування конкурентних пе-
реваг та інтересів кожного окремого регіону, оптиміза-
цію місцевого оподаткування, розширення бази місце-
вого оподаткування, збалансування місцевих бюджетів,
розширення прав органів місцевого самоврядування
щодо стягнення місцевих податків та зборів. Децент-
ралізація фіскальних функцій держави допоможе ви-
рішити комплекс існуючих на сьогодні проблем форму-
вання дохідної частини місцевих бюджетів.
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У статті досліджено державну амортизаційну політику як важливий інструмент активізації
інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах. Визначено, яким чи-
ном вироблення обґрунтованої амортизаційної політики дозволяє стимулювати зростання
інвестицій, оновлення продукції та виробничого апарату. Запропоновано основні напрямки
підвищення ефективності амортизаційної політики, що посилять її інвестиційну спрямованість.
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Постановка проблеми. Сучасні економічні про-
цеси потребують інноваційно орієнтованого та ефек-
тивного розвитку підприємств, що є передумовою еко-

номічного зростання будь-якої країни. Розвиток же
інноваційної діяльності передбачає необхідність залу-
чення відповідних інвестиційних ресурсів, тому інвес-
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