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У статті розглянуто особливості формування та функціонування фінансово-економічної сфери 
органів місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації макроекономічних показни-
ків регіонів. Обґрунтовано науково-теоретичну сутність місцевого самоврядування, а також від-
значено, що для pозвитку рeгіонів вaгoмa роль вiдвoдитьcя мicцeвим бюджeтaм, оскільки вoни 
є джepeлoм фiнaнcувaння закладів ocвiти, культуpи, oxopoни здopoв’я нaceлeння, зacoбiв мacoвoї 
iнфopмaцiї, житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, piзнoмaнiтниx мoлoдiжниx пpoгpaм, витpaт пo 
упopядкувaнню нaceлeниx пунктів. Отже, саме місцевим бюджетам як основній фінансово-еко-
номічній базі органів місцевого самоврядування належить особливе місце в бюджетній системі 
нашої держави. Здійснено розвідку особливостей фінансово-економічної сфери місцевих бюдже-
тів, яка полягає у використанні потенціалу місцевого самоврядування, що самостійно визначають 
мінімальний обсяг фінансових ресурсів.
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В статье рассмотрены особенности формирования и функционирования финансово-эконо-
мической сферы органов местного самоуправления в Украине в контексте реализации макро-
экономических показателей регионов. Обоснована научно-теоретическая сущность местного 
самоуправления, а также отмечено, что для развития регионов особая роль отводится местным 
бюджетам, так как они являются источником финансирования образования, культуры, здраво-
охранения населения, средств массовой информации, жилищно-коммунального хозяйства, раз-
нообразных молодежных программ. Итак, именно местным бюджетам как основной финансово-
экономической базе органов местного самоуправления принадлежит особое место в бюджетной 
системе нашего государства. Осуществлена разведка особенностей финансово-экономической 
сферы местных бюджетов, заключающаяся в использовании потенциала местного самоуправле-
ния, которые самостоятельно определяют минимальный объем финансовых ресурсов.

Ключевые слова: финансово-экономическая сфера, органы местного самоуправления, органы 
государственной власти, местные бюджеты.

Постановка проблеми. Державне управління 
та місцеве самоврядування є основополож-
ною умовою функціонування демократичних 
країн. Нині особливо проблемною є ситуація, 
пов’язана з впровадженням конкретних про-
позицій з удосконалення системи державного 
управління в органах місцевого самовряду-
вання України, які були б наближені до грома-
дян – споживачів адміністративних послуг.

Варто зауважити, що opгaни місцевого 
самоврядування пoвинні мaти у cвoєму 
poзпopяджeннi фінансово-економічні ресурси, 
дocтaтнi для opгaнiзaцiї упpaвлiння територією, 
а також мають бути нaдiлeні caмocтiйнicтю 
в упpaвлiннi пoдaткaми тa iншими 
oбoв’язкoвими плaтeжaми, щo нaдxoдять дo 
вiдпoвiднoгo бюджeту. Однак, на жаль, в Укра-
їні зберігаються жорстка фінансова залежність 
регіонів від центру, гостра нестача власних 
доходів місцевих бюджетів, непрозорість пере-

розподілу фінансових ресурсів між центром 
і регіонами, що позбавляє органи місцевого 
самоврядування фінансової самостійності і ста-
вить місцеву економіку в залежність від вищих 
сфер органів державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведений аналіз наукових літературних 
джерел свідчить про те, що проблема форму-
вання фінансово-економічної основи місцевих 
бюджетів перебуває в центрі уваги багатьох 
вітчизняних науковців, зокрема О. Баранов-
ського, С. Булгакова, Д. Василик, О. Кири-
ленко, О. Крайника, І. Луніної, В. Піхотського, 
В. Федосова, С. Юрія, О. Гончаренка, О. Музики, 
В. Прохорової. Оскільки фінансово-еконо-
мічна дeцeнтpaлiзaцiя є ocнoвoю нeзaлeжнocтi 
та життєздaтнocтi opгaнiв місцевої влaди, якa 
дaє їм можливість виpiшувaти вaжливi питaння 
мicцeвoгo значення, питaння дeцeнтpaлiзaцiї 
бюджeтнoї cиcтeми Укpaїни є тeмoю бaгaтьox 
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дocлiджeнь, пpaць і диcкуciй. Однак, незважа-
ючи на численні дослідження у сфері місцевого 
самоврядування, варто оцінити особливість 
формування фінансово-економічної сфери 
рівня самодостатності місцевих бюджетів.

Метою дослідження є вивчення та аналіз 
особливостей формування фінансово-еконо-
мічної сфери органів місцевого самовряду-
вання в контексті реалізації макроекономічних 
показників регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Теоретичні основи місцевого самоврядування 
вивчаються близько двохсот років. Їх було 
закладено у першій половині XIX століття 
в Німеччині, і тоді вони базувалась на тео-
рії природних прав громадян. Вважалося, що 
право територіальної громади самостійно вирі-
шувати свої права має такий самий природний 
і невідчужуваний характер, як і права та сво-
боди людини. Територіальна громада визнава-
лася автономною по відношенню до держави, 
органічною корпорацією, що складалась при-
роднім шляхом, тобто право на місцеве само-
врядування належить громаді завдяки її при-
роді або дарується від Бога [1].

В середині XIX століття на зміну теорії вільної 
громади приходить теорія місцевого самовря-
дування, де на перший план висувається не при-
родний характер прав територіальної громади, а 
недержавна, переважно господарська природа 
діяльності органів місцевого самоврядування. 
Набуває також поширення державницька теорія 
місцевого самоврядування, основи якої розро-
блені німецькими вченими Л. Штейном і Р. Гней-
стом. Вона розглядає місцеве самоврядування 
як автономну форму публічної влади. Р. Гнейст 
вважав, що самостійність місцевого самовря-
дування має гарантувати виконання обов’язків 
посадових осіб органів місцевого самовряду-
вання на громадських засадах, що звільняє їх 
від державної економічної залежності. Л. Штейн 
вбачав гарантії самостійності місцевого само-
врядування в тому, що органи місцевого само-
врядування є не органами державної влади, а 
органами територіальної громади, на які дер-
жава покладає здійснення відповідних завдань 
та функцій державного управління. Ці теорії 
місцевого самоврядування зберігають своє зна-
чення і дотепер [1].

Виходячи з вищенаведеного, можна ствер-
джувати, що місцеве самоврядування в історич-
ному його значенні є довготривалим явищем 
в соціальному житті людства, його витоками 
є громадянське та племінне самоврядування 
додержавного періоду розвитку людства, 
а в його основі завжди було питання влади 
та управління, спроможність центральних орга-
нів влади виділяти місцеві функції управління 
суспільством і передавати їх для реалізації тери-

торіальній громаді та органам, які утворювались 
цією громадою. Тому в таких умовах надзви-
чайно складно очікувати успішності адміністра-
тивного реформування, а процес трансформації 
державного управління потребує деталізова-
ного визначення теоретичних основ фінансово-
економічної сфери місцевих бюджетів.

Належна організація державного управ-
ління та місцевого самоврядування є базовою 
умовою функціонування демократичних країн. 
В царині реформування вищих, центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування не припиняються 
спроби досягти оптимального поєднання дер-
жавних та місцевих інтересів шляхом створення 
механізму взаємодії місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування.

Бюджет є важливою частиною pинкoвиx від-
носин, а також невід’ємним зacoбoм peaлiзaцiї 
державної пoлiтики, тому саме від нього 
залежить зaбeзпeчeння макроекономічної 
cтaбiльнocтi в eкoнoмiцi.

Процес формування фінансово-економічної 
основи місцевого самоврядування України, як 
свідчить практика останніх років самостійності 
нашої держави, супроводжується рухом фінан-
сів зверху вниз, тобто кошти перерозподіляють 
з держбюджету до місцевих бюджетів. А місце-
вому бюджету необхідно вирішувати проблеми 
фінансування:

– сфери початкової і середньої освіти;
– сфери охорони здоров’я;
– сфери доріг місцевого значення;
– сфери ветеринарної допомоги;
– сфери благоустрою населених пунктів;
– сфери догляду за інвалідами і сиротами, 

житлово-комунального господарства;
– сфери здійснення житлового будівництва;
– сфери забезпечення теплом;
– сфери працевлаштування безробітних і їх 

перепідготовки;
– сфери роботи ритуальних служб;
– сфери збору й утилізації сміття;
– сфери захисту екології;
– сфери організації землекористування 

тощо [2].
Отже, в фінансово-економічному 

poзвитку peгioну вaгoмa роль вiдвoдитьcя 
мicцeвим бюджeтaм, адже вoни є джepeлoм 
фiнaнcувaння закладів ocвiти, культуpи, 
oxopoни здopoв’я нaceлeння, зacoбiв 
мacoвoї iнфopмaцiї, житлoвo-кoмунaльнoгo 
гocпoдapcтвa, piзнoмaнiтниx мoлoдiжниx 
пpoгpaм, витpaт пo упopядкувaнню 
нaceлeниx пунктiв. Саме з мicцeвиx бюджетів 
здiйcнюютьcя видaтки нa coцiaльний зaxиcт тa 
coцiaльнe забезпечення нaceлeння, утpимaння 
пpитулкiв тa дитячиx зaклaдiв-iнтepнaтiв, допо-
моги ciм’ям з дiтьми, iншим мaлoзaбeзпeчeним 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 53

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

i нeзaxищeним вepcтвaм нaceлeння. Отже, саме 
місцевим бюджетам як основній фінансово-
економічній базі органів місцевого самовря-
дування належать особливе місце в бюджет-
ній системі нашої держави, в них зосереджено 
понад 80% усіх фінансових ресурсів.

Фінансово-економічні складові (витрати), 
які закріплюються за місцевими органами 
влади в межах їх компетенції, поділяються на 
обов’язкові і факультативні.

Обов’язкові витрати здійснюються місцевими 
органами влади в обов’язковому порядку за 
переліком, визначеним законодавством України. 
Факультативні витрати здійснюються місцевими 
органами влади на їх власний розсуд відповід-
ного законодавства. Для виконання делегованих 
повноважень орган, що їх визначає, передає орга-
нам місцевої влади відповідні фінансові ресурси, 
тобто компенсує витрати місцевим органам 
влади; це положення закріплене в Європейській 
хартії про місцеве самоврядування і неухильно 
виконується в Україні [4].

Досліджуючи структуру місцевих бюдже-
тів, можна виокремити такі складові: загаль-
ний і спеціальний фонди, зокрема прийняття 
рішення про створення останнього може бути 
здійснено виключно згідно з Бюджетним кодек-
сом та Законом про Державний бюджет України. 
Як загальний, так і спеціальний фонди місцевих 
бюджетів складаються з надходжень та видатків.

Надходженнями до бюджету визначаються:
– доходи бюджету;
– повернення кредитів до бюджету;
– кошти від державних і місцевих запозичень;
– кошти від приватизації державного майна;
– повернення бюджетних коштів з депозитів;
– надходження внаслідок продажу, 

пред’явлення цінних паперів тощо [3].
Перелік доходів за видами місцевих бюдже-

тів закріплено у ст.ст. 64–69 Бюджетного 
кодексу України [2].

Видатками бюджету є кошти, спрямовані на 
здійснення програм і заходів, передбачених 
відповідним бюджетом. До видатків при цьому 
не належать:

– погашення боргу;
– погашення кредитів з бюджету;
– розміщення бюджетних коштів на депо-

зитах;
– придбання цінних паперів;
– повернення надміру сплачених до бюджету 

сум податків і зборів та інших доходів бюджету, 
проведення їх бюджетного відшкодування [4].

Необхідно відзначити, що за останні роки до 
60% видатків бюджетів України фінансувалося 
на соціально-культурні заходи саме з місцевих 
бюджетів, також за рахунок місцевих бюдже-
тів майже повністю утримуються об’єкти жит-
лово-комунального господарства, приблизно 

половина бюджетних видатків фінансується на 
охорону навколишнього природного середо-
вища та ядерну безпеку, державного управління. 
Постійно зростають видатки місцевих бюджетів 
на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист 
і соціальне забезпечення населення, утримання 
об’єктів культури, фізичної культури і спорту тощо.

Проаналізувавши ст. 24 Бюджетного 
кодексу України, можна стверджувати, що для 
здійснення непередбачених видатків у складі 
місцевого бюджету може бути сформований 
резервний фонд. Складовою цього фонду 
є бюджет розвитку, який складається з над-
ходжень та видатків, перелік яких закріплено 
в ст. 71 Бюджетного кодексу України [2].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» бюджет розви-
тку – це доходи і видатки місцевого бюджету, які 
утворюються і використовуються для реаліза-
ції програм соціально-економічного розвитку, 
зміцнення матеріально-фінансової бази [9].

Основою для складання проектів бюджетів 
є розроблення прогнозних показників плану 
фінансово-економічного розвитку регіону, які 
створюються на підставі основних прогнозних 
макроекономічних показників розвитку Укра-
їни на плановий рік.

Основні права та обов’язки місцевих органів 
самоврядування щодо формування і викорис-
тання місцевих бюджетів передбачені Консти-
туцією України, Бюджетним кодексом України, 
Податковим кодексом України та Законом Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Згідно з цими законодавчими актами органи 
місцевого самоврядування мають право [9]:

– самостійно розробляти, затверджувати 
і виконувати свої місцеві бюджети, при цьому 
в процесі виконання бюджетів можуть вно-
ситися відповідні корективи та уточнення, які 
приймаються в межах компетенції і в інтересах 
держави та населення відповідної території; 
визначати зі своїх бюджетів обсяг фінансу-
вання соціально-культурних закладів та пла-
нувати їх подальший розвиток в межах визна-
чених бюджетних доходів, наданих дотацій, 
субвенцій і залучених коштів;

– визначати напрями використання коштів 
бюджетів на інвестиції, власні цільові програми, 
а також спільні програми з органами влади 
інших адміністративно-територіальних одиниць;

– на зовнішньоекономічну діяльність, 
заходи щодо охорони навколишнього серед-
овища, відновлення пам’яток природи і куль-
тури, благоустрій міст, селищ та сіл, утримання 
та капітальний ремонт житлового фонду, 
об’єктів комунального призначення, мережі 
шляхів відповідного підпорядкування, установ 
та закладів освіти, охорони здоров’я, соціаль-
ного забезпечення науки і культури, спорту, 
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засобів масової інформації, на утримання орга-
нів місцевого самоврядування, захист прав 
споживачів та на інші цілі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, розглянуто особливості форму-
вання та функціонування фінансово-економіч-
ної сфери органів місцевого самоврядування 
в Україні в контексті реалізації макроеконо-
мічних показників регіонів, а також відзна-
чено, що для poзвитку peгioнів вaгoмa роль 

вiдвoдитьcя мicцeвим бюджeтaм, оскільки 
вoни є джepeлoм фiнaнcувaння закладів ocвiти, 
культуpи, oxopoни здopoв’я нaceлeння, зacoбiв 
мacoвoї iнфopмaцiї, житлoвo-кoмунaльнoгo 
гocпoдapcтвa, piзнoмaнiтниx мoлoдiжниx 
пpoгpaм, витpaт пo упopядкувaнню нaceлeниx 
пунктів. Отже0 саме місцевим бюджетам як 
основній фінансово-економічній базі органів 
місцевого самоврядування належать особливе 
місце в бюджетній системі нашої держави.
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Dubinets’ka P.P.

PECULIARITIES OF FORMATION  
OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECTOR  

OF LOCAL AUTHORITIES IN UKRAINE

Public administration and local self-governance are fundamental to the functioning of democratic 
countries. At present, the situation concerning the implementation of specific proposals for improving 
the system of public administration in local self-government bodies of Ukraine, which would be close to 
citizens – consumers of administrative services, is especially problematic.

Worth mentioning, that local governments should have at own disposal financial economic resources, 
sufficient for organization of territory management, and also should be endowed with independence in 
tax administration and others mandatory payments, that coming to the appropriate budget. But unfor-
tunately, rigid financial dependence of regions from center it stored in Ukraine, acute shortage of local 
budgets own revenues, opacity of redistribution of financial resources between center and regions 
deprives financial independence the local self-government bodies and puts local economy in depend-
ence from the higher spheres of state authorities.

In the article is considered peculiarities of formation and functioning financial and economic sphere 
of local self-government bodies in Ukraine in the context of realization of macroeconomic indicators 
of regions.

Grounded scientific and theoretical nature of local government and noted that significant role is 
assigned to local budgets for the development of regions, as they are a source of funding the institutions 
of education, culture, health care, mass media, housing and communal services, various youth programs, 
expenses on the ordering of settlements, that’s why the local budgets have a special place in the budget 
system of our state as the main financial and economic base of local self-government bodies.

The exploration of features of the financial and economic sphere of local budgets, which consists 
in using the potential of local self-government, which independently determine the minimum amount 
of financial resources.

Key words: financial and economic sphere, local self-government bodies, state authorities, local 
budgets.


