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чугунов О. І. Місцеві бюджети в системі фінансово-економічного регулювання 
Мета статті полягає в розкритті економічної сутності та ролі місцевих бюджетів у системі фінансово-економічного регулювання. Розкрито 
теоретичні аспекти системи формування місцевих бюджетів. Обґрунтовано, що основними завданнями в умовах економічних перетворень є: 
вдосконалення системи формування місцевих бюджетів з урахуванням європейських стандартів; застосування сучасних фінансово-бюджетних 
методів та інструментів; створення дієвих стимулів для забезпечення зацікавленості органів місцевого самоврядування в нарощені власної до-
хідної бази та підвищення рівня їх відповідальності за використання бюджетних ресурсів; забезпечення надходження належних доходів до місцевих 
бюджетів, підвищення ефективності використання наявних бюджетних ресурсів. Зростає значення стратегічного планування показників місце-
вих бюджетів як важеля впливу органів місцевого самоврядування на процеси збалансованого відтворення пріоритетних галузей економіки. Одним 
із дієвих інструментів стратегічного планування є розробка бюджетної стратегії розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Ключові слова: місцеві бюджети, система формування місцевих бюджетів, органи місцевого самоврядування, бюджетний механізм, бюджетна 
політика.
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Чугунов А. И. Местные бюджеты в системе  

финансово-экономического регулирования
Цель статьи заключается в раскрытии экономической сущности и 
роли местных бюджетов в системе финансово-экономического ре-
гулирования. Раскрыты теоретические аспекты системы формиро-
вания местных бюджетов. Обосновано, что основными задачами в 
условиях экономических преобразований являются: совершенствова-
ние системы формирования местных бюджетов с учетом европей-
ских стандартов; применение современных финансово-бюджетных 
методов и инструментов; создание действенных стимулов для обе-
спечения заинтересованности органов местного самоуправления в 
наращивании собственной доходной базы и повышение уровня их от-
ветственности за использование бюджетных ресурсов; обеспечение 
поступления надлежащих доходов местных бюджетов, повышение 
эффективности использования имеющихся бюджетных ресурсов. Воз-
растает значение стратегического планирования показателей мест-
ных бюджетов как рычага влияния органов местного самоуправления 
на процессы сбалансированного воспроизводства приоритетных от-
раслей экономики. Одним из действенных инструментов стратеги-
ческого планирования является разработка бюджетной стратегии 
развития административно-территориальных единиц.
Ключевые слова: местные бюджеты, система формирования мест-
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Chugunov О. I. The Local Budgets in the System of Financial-Economic 

Management
The article is aimed at disclosure of the economic essence and the role 
of local budgets in the system of financial-economic regulation. The 
theoretical aspects of local budgeting system have been covered. It has 
been substantiated that the main challenges in the context of economic 
transformations are the following: improving the local budgeting system in 
view of European standards; applying contemporary financial-budgetary 
methods and instruments; creating effective incentives to ensure that local 
governments are motivated to increase their own income base as well as 
their responsibility level for the use of budgetary resources; ensuring that 
local budgets are adequately income-based, and improving the efficiency of 
use of available budgetary resources. The strategic planning of indicators of 
local budgets is increasingly important as a lever for the influence of local 
government bodies on the processes of balanced reproduction of priority 
sectors of the economy. One of the effective instruments for strategic planning 
is elaboration of a budget strategy for development of territorial units.
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Розвиток бюджетної системи можливий при за-
безпеченні збалансованості та стійкості місцевих 
бюджетів, активізації їх інноваційно-інвестиційної 

складової та посилення впливу на соціально-економічний 
розвиток адміністративно-територіальних одиниць. 

Важливість подальшого підвищення дієвості й 
ефективності формування місцевих бюджетів у системі 
фінансово-економічного регулювання зумовлена необ-
хідністю підвищення ефективності управління держав-
ними фінансовими ресурсами в умовах їх обмеженості, 
розробки стратегії розвитку місцевих фінансів та ство-
рення інституційних умов для підвищення самодос-

татності місцевих бюджетів з урахуванням циклічності 
економічних коливань та впливу екзогенних і ендоген-
них факторів у фінансовому середовищі. 

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних 
учених у сфері місцевих фінансів можна назвати праці: 
Б’юкенена Дж., Бланкарта Ш., Сперанського М., Стігліца 
Дж., Кейнса Дж., Самуельсона П., Сміта А. тощо [1–7]. 
Питанням формування місцевих бюджетів у системі 
фінансово-економічного регулювання присвячені на-
укові праці вітчизняних вчених: Кириленко О., Опарі-
на В., Федосова В., Чугунова І. та інших [8–15]. Разом 
з тим, на даному етапі важливим є перетворення міс-
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цевих бюджетів у ефективний інструмент фінансово-
економічного регулювання, створення інституційних 
умов для підвищення ефективності прогнозування і 
планування їх дохідної та видаткової частин, удоскона-
лення системи регулювання міжбюджетних відносин, 
посилення зацікавленості органів місцевого самовряду-
вання в підвищенні рівня власних доходів, децентралі-
зації управління бюджетними коштами. 

Активізація можливостей органів місцевого са-
мо врядування потребує більш раціонального викори-
стання податкового потенціалу адміністративно-те ри-
торіальних одиниць, удосконалення програмно-цільо-
вого методу бюджетного планування на місцевому рів-
ні. Важливим є визначення напрямів розвитку системи 
формування місцевих бюджетів, ураховуючи провідний 
досвід країн з розвинутою та трансформаційною еконо-
мікою. З метою зміцнення фінансової основи місцевого 
самоврядування потребують удосконалення фінансові 
інституції та механізми. 

Метою статті є розкриття економічної сутно-
сті та ролі місцевих бюджетів у системі фінансово-
економічного регулювання.

Система формування місцевих бюджетів є скла-
довою частиною системи управління фінансово-
економічними процесами в країні, за її допо-

могою органи державної влади та місцевого само-
врядування мають можливість здійснювати вплив на 
соціально-економічні відносини, формувати і перероз-
поділяти фінансові ресурси, необхідні для розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць та забезпе-
чення добробуту населення. Важливими передумова-
ми забезпечення якісного рівня системи формування 
місцевих бюджетів є дієвість підходів до її складових з 
урахуванням фінансово-інституційної архітектоніки та 
циклічності економічних процесів, що надасть можли-
вість для забезпечення бюджетної стійкості та макро-
економічної збалансованості. 

Сучасна фінансова наука зосереджує вагому ува-
гу на дослідженнях ролі місцевих бюджетів у системі 
фінансово-економічного регулювання з урахуванням 
відповідних інституційних умов розвитку системи дер-
жавних фінансів та вітчизняної економіки. Подолання 
інституційної недосконалості механізму формування 
місцевих бюджетів сприятиме ефективнішому викорис-
танню бюджетних ресурсів, підвищеною добробуту на-
селення та економічному зростанню територій.

За роки становлення України як самостійної дер-
жави в цілому сформоване підґрунтя та відповідні ме-
ханізми для функціонування достатньо дієвої системи 
формування місцевих бюджетів. Разом з тим, залежно 
від зміни внутрішніх та зовнішніх економічних чинників, 
розвитку фінансово-економічних відносин системі фор-
мування місцевих бюджетів притаманні постійні адапта-
ційні механізми, що впливають на необхідність удоско-
налення інструментів управління ресурсами місцевих 
бюджетів з метою забезпечення результативності еконо-
мічних перетворень та стійкості бюджетної системи.

Необхідність забезпечення суспільного розвитку, 
ефективного виконання органами місцевого самовряду-

вання своїх функцій в умовах економічних перетворень 
зумовили розробку фінансових інструментів плануван-
ня та прогнозування показників місцевих бюджетів. 
Впровадження програмно-цільового методу на місцево-
му рівні позитивним чином вплинуло на систему управ-
ління бюджетними видатками, досягнення визначених 
цілей суспільного розвитку, дозволило підвищити про-
зорість бюджетного процесу та рівень взаємоузгодже-
ності видатків місцевих бюджетів з основними напря-
мами соціально-економічного розвитку територій. 

Разом з тим, при моделюванні та прогнозуванні 
державних фінансів особливого значення набувають 
питання аналізу наслідків впливу: певних змін у сфері 
бюджетів різних рівнів на макроекономічний розвиток 
країни; імовірних змін в окремих сферах макроеконо-
мічного розвитку на стан розвитку бюджетної системи; 
рішень та подій політично-регулятивного характеру 
на формування бюджетів різних рівнів та економічний 
розвиток країни. 

Зарубіжний досвід доводить, що при певних особ-
ливостях і відмінностях у бюджетних системах 
країн з розвинутою та трансформаційною еконо-

мікою місцеві бюджети є вагомою складовою в системі 
фінансово-економічного регулювання. Дієвість місцевих 
бюджетів визначається рівнем розвитку інституцій міс-
цевих фінансів, які формуються під впливом соціально-
економічних процесів, характеру фінансово-бюджетних 
перетворень та особливостей системи управління дер-
жавними фінансами. Визначною тенденцією в останні 
десятиліття є системне вдосконалення бюджетного про-
цесу, у тому числі подальше впровадження програмних 
методів складання місцевих бюджетів, підвищення рівня 
самостійності органів місцевого самоврядування, що 
сприяє посиленню ефективності використання бюджет-
них коштів через встановлення взаємозв’язку між затра-
тами та досягнутими результативними показниками. 

Особливості регулювання бюджетної сфери у краї-
нах ЄС полягають у використанні середньострокового 
бюджетного планування державних витрат, бюджетного 
дефіциту, обсягу державного боргу. Однак через значні 
коливання економічної кон’юнктури виникають труд-
нощі щодо здійснення ефективної бюджетної політики. 
Основними завданнями бюджетної політики у країнах 
ЄС є недопущення понаднормативних розмірів дефіци-
ту та боргу з одночасним стимулюванням інноваційних 
процесів, що вимагає централізованого бюджетного ме-
неджменту за рахунок об’єднаної частини бюджетних 
ресурсів країн ЄС [10]. 

У процесі реформування місцевих бюджетів, за-
безпечення їх стійкості щодо впливу екзогенних та ен-
догенних факторів кожна країна вирішує завдання адап-
тації загальних принципів бюджетної системи виходячи 
із особливостей розвитку національної економіки та 
адміністративно-територіального устрою. Ефектив-
ність системи формування місцевих бюджетів залежать 
від рівня розвитку економіки, історичних, соціальних 
умов та традицій країни. Достатнього впровадження 
набув програмно-цільовий метод планування видатків 
місцевих бюджетів, у тому числі в середньостроковій 
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перспективі, система оцінювання бюджетних програм. 
Принципи та механізми, на яких ґрунтується система 
формування місцевих бюджетів, виступають як інстру-
мент фінансового регулювання економіки. Створення 
необхідних умов функціонування дієвої системи фор-
мування місцевих бюджетів відбувається під впливом 
структурних суспільних змін та залежить від інститу-
ційної спроможності національних економік. Перспек-
тивне планування місцевих бюджетів є одним із важли-
вих інструментів фінансового регулювання соціально-
економічного стану територій та передумовою підви-
щення результативності бюджетного процесу. 

На рівень дієвості формування місцевих бюдже-
тів у країнах як з розвинутою, так і з трансфор-
маційною економікою вливають ефективність 

управлінських рішень органів місцевого самовряду-
вання, ступінь їх спрямування на досягнення стратегіч-
них цілей розвитку територій, урахування результатів 
аналізу та оцінки їх соціально-економічного розвитку. 
Здатність місцевих бюджетів як важливого інструменту 
фінансово-економічного регулювання впливати на еко-
номічні процеси забезпечується передусім фінансуван-
ням структурної перебудови економіки та соціальної 
інфраструктури, що позитивно впливає на збереження 
та прискорення розвитку людського капіталу, підви-
щення добробуту населення.

Із метою розробки та реалізації збалансованого 
бюджетного регулювання протягом певного часового 
інтервалу бюджетна політика повинна визначатися з 
урахуванням, з одного боку, циклічності економічного 
розвитку, з іншого – стану державних фінансів і запасу 
стійкості бюджетної системи, суттєве зменшення якої 
може призвести до ускладнення проведення ефектив-
ного бюджетного регулювання для позитивного впливу 
на економічне зростання [11].

На даний час важливим функціональним завдан-
ням органів місцевого самоврядування в Україні є за-
безпечення стійкості, динамічності, збалансованості 
економічного зростання шляхом реалізації основних 
пріоритетів бюджетної політики щодо формування та 
використання фінансових ресурсів на місцевому рівні. 
Разом із тим, формування місцевих бюджетів повинно 
здійснюватися із урахуванням циклічності економічного 
розвитку, необхідності забезпечення достатнього рівня 
інституційних перетворень економічного середовища, 
використання дієвих фінансово-бюджетних механіз-
мів, інтеграції в бюджетний процес середньострокового 
бюджетного планування, удосконалення програмно-
цільового методу.

Важливим є формування інституційних, фінансо-
вих та організаційних передумов, якісних перетворень в 
основних сферах суспільного життя. Також мають бути 
створені умови для економічного розвитку на ґрунті 
модернізації підприємств, утвердження принципів і ме-
ханізмів структурно-інноваційної моделі соціально орі-
єнтованої економіки, упорядкування відносин власності, 
що сприятиме підвищенню темпів економічного зрос-
тання, прискоренню реалізації структурних завдань інте-
граційного курсу, поліпшенню добробуту населення [12].

Відповідно до Концепції реформування місцевих 
бюджетів визначено, що необхідність проведен-
ня реформи у сфері місцевих бюджетів та між-

бюджетних відносин обумовлена такими проблемами: 
широкий перелік задекларованих державою соціаль-
них зобов’язань; нерівномірність темпів соціально-
економічного розвитку регіонів; недостатній обсяг до-
хідної частини місцевих бюджетів; високий рівень дота-
ційності місцевих бюджетів [13]. 

За 2002–2016 рр. частка доходів місцевих бюдже-
тів у зведеному бюджеті склала 46,81%, у тому числі за 
2002–2006 рр. – 43,72%, 2007–2011 рр. – 48,07%, 2012–
2016 рр. – 48,64%. Відповідний показник видатків у се-
редньому за зазначений період становив 42,96%, у тому 
числі за 2002–2006 рр. – 42,17%, 2007–2011 рр. – 43,94%, 
2012–2016 рр. – 42,78% (табл. 1).

таблиця 1

Доходи та видатки місцевих бюджетів за 2002–2016 рр.

Доходи, 
млрд грн

частка у 
зведеному 
бюджеті, %

Видатки, 
млрд грн

частка  
у зведеному 
бюджеті,%

28,25 45,59 27,73 45,97

34,31 45,57 33,77 44,56

39,60 43,27 40,36 39,40

53,68 40,00 53,55 37,71

75,90 44,17 75,78 43,20

107,05 48,67 104,85 46,09

137,46 46,14 139,00 44,57

134,56 49,30 136,25 43,94

159,40 50,68 159,76 42,15

181,53 45,55 180,99 42,94

225,27 50,56 222,58 44,85

221,02 49,92 219,85 43,43

231,70 50,80 225,63 42,73

294,46 45,16 280,08 41,03

366,04 46,76 350,41 41,87

Джерело: складено за [14].

Економічні перетворення потребують посилення 
дієвості системи формування місцевих бюджетів з ме-
тою регулювання макроекономічної динаміки, забезпе-
чення стійкості економічного зростання, прискорення 
структурних змін економіки, забезпечення взаємозв’язку 
між пріоритетними завданнями бюджетної політики 
та соціально-економічного розвитку адміністративно-
територіальних одиниць у короткостроковій та довго-
строковій перспективах.

Метою подальшого розвитку бюджетної системи 
має стати забезпечення органів місцевого самовряду-
вання необхідними умовами та стимулами, які б сприяли 
розвитку бюджетного потенціалу території, зменшенню 
залежності від міжбюджетних трансфертів з державно-
го бюджету і зростанню самодостатності [14].

Формування місцевих бюджетів має базувати-
ся на принципах системного дослідження фінансово-
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економічних явищ та враховувати циклічність соці-
ально-економічних процесів. Застосування системного 
підходу забезпечить взаємоузгодження форм, методів, 
інструментів та важелів, які використовуються виходя-
чи із завдань та повноважень органів місцевого само-
врядування щодо управління бюджетними ресурсами 
з метою задоволення суспільних потреб і досягнення 
соціально-економічних цілей розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. Разом із тим, взаємозв’язки між 
складовими системи формування місцевих бюджетів 
можуть змінюватися відповідно до повноважень і функ-
цій, покладених на органи місцевого самоврядування, та 
соціально-економічних умов розвитку суспільства.

Розвиток місцевих бюджетів передбачає інте-
грацію бюджетних інституцій з урахуванням 
взаємозв’язків між ними. Вагома роль належить 

інституціональним принципам формування місцевих 
бюджетів у системі фінансово-економічного регулю-
вання. Важливими завданнями є: вдосконалення стра-
тегічного планування місцевих бюджетів, спрямування 
бюджетних асигнувань на цілі та завдання, визначені 
планом діяльності розпорядників бюджетних коштів, 
виконання поставленої мети та досягнення відповідних 
результатів бюджетних програм за умови використан-
ня мінімального обсягу бюджетних коштів; подальше 
посилення системності та послідовності в реалізації 
бюджетної політики на місцевому рівні, визначення 
оптимальної структури дохідної та видаткової частин 
місцевих бюджетів, їх відповідність показникам роз-
витку галузей економіки на коротко- та середньостро-
ковий періоди, напрямам соціально-економічного роз-
витку адміністративно-територіальних одиниць; роз-
робка бюджетної стратегії розвитку адміністративно-
територіальних одиниць, в якій знайдуть відображення 
концептуальні положення щодо напрямів бюджетної 
політики в середньостроковій і довгостроковій пер-
спективах; узгодження фінансово-економічних інтер-
есів органів державної влади та місцевого самовряду-
вання; оптимізація видатків місцевих бюджетів. 

Важливого значення набуває перехід до перспек-
тивного бюджетного планування видатків місцевих бю-
джетів із урахуванням стратегічних планів розвитку те-
риторій. Запровадження середньострокового бюджет-
ного планування на місцевому рівні для реалізації цілей 
національної політики в рамках фінансово-економічної 
стратегії вимагає від розпорядників бюджетних коштів 
якісного рівня підготовки обґрунтованих програм галу-
зевого розвитку. Розвиток підходів до оцінки діяльності 
органів місцевого самоврядування має враховувати су-
купність відповідних критеріїв, які дозволяють виявля-
ти ступінь досягнення запланованих цілей та завдань 
соціально-економічних програм розвитку територій; 
забезпечувати повноту, доступність, реалістичність та 
своєчасність відповідних показників, що сприятиме 
посиленню якості процесу бюджетного планування на 
місцевому рівні. 

Ефективність та дієвість системи формування міс-
цевих бюджетів залежить від: вирішення питання вза-
ємоузгодження напрямів та методів взаємодії органів 

державної влади та місцевого самоврядування, у тому 
числі щодо чіткого розподілу їх функцій і повноважень; 
обґрунтованості вибору пріоритетів бюджетної політи-
ки; посилення бюджетного нагляду; удосконалення сис-
теми бюджетного планування; оцінки тенденцій розви-
тку адміністративно-територіальних одиниць. 

Удосконалення бюджетної політики має ґрунтува-
тися на якісно нових підходах до бюджетного механізму 
з урахуванням критеріїв реалістичності, послідовності, 
ефективності та результативності формування бюджету. 
Бюджетна політика повинна ґрунтуватися на виваженій 
стратегії соціально-економічного розвитку країни та 
містити чіткі орієнтири щодо ресурсного забезпечення 
бюджетних програм, напрямів забезпечення збалансо-
ваності бюджету [15].

Важливою умовою підвищення ефективності 
системи формування місцевих бюджетів є вдоскона-
лення методології складання прогнозів соціально-
економічного розвитку територій на середньо- та корот-
костроковий періоди, що надасть можливість для при-
йняття дієвих управлінських рішень щодо планування 
показників місцевих бюджетів, прозорості бюджетного 
процесу, створення сприятливого інвестиційного серед-
овища. Підвищення ефективності системи формування 
місцевих бюджетів вимагає дотримання низки макро-
економічних умов, зокрема урахування пріоритетів бю-
джетної політики та її взаємоузгодження зі стратегією 
соціально-економічного розвитку країни, розширення 
фінансових повноважень органів місцевого самовряду-
вання з одночасним посиленням їх відповідальності за 
досягнення визначених цілей. 

ВИСНОВКИ
Система формування місцевих бюджетів суттє-

во впливає на соціально-економічний розвиток адмі-
ністративно-територіальних одиниць, створення відпо-
відних умов для дієвої інноваційної перебудови економі-
ки, розвитку людського капіталу. Основними передумо-
вами досягнення якісного рівня формування місцевих 
бюджетів є виваженість підходів до їх бюджетної архі-
тектоніки, що сприятиме реалізації основних пріорите-
тів соціально-економічного розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. Передумовою побудови ефек-
тивної системи формування місцевих бюджетів є за-
стосування ефективних засобів бюджетного контролю, 
що надасть можливість упорядкувати процес аналізу та 
оцінки діяльності органів місцевого самоврядування, 
підвищити ефективність фінансово-інституційних ком-
понентів інституту місцевих фінансів.

Основними завданнями в умовах економічних пе-
ретворень є удосконалення системи формування місце-
вих бюджетів з урахуванням європейських стандартів; 
застосування сучасних фінансово-бюджетних методів 
та інструментів; створення дієвих стимулів для забезпе-
чення зацікавленості органів місцевого самоврядування 
у нарощенні власної дохідної бази та підвищення рівня 
їх відповідальності за використання бюджетних ресур-
сів; забезпечення надходження належних доходів до 
місцевих бюджетів, підвищення ефективності викори-
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стання наявних бюджетних ресурсів. Зростає значення 
стратегічного планування показників місцевих бюджетів 
як важеля впливу органів місцевого самоврядування на 
процеси збалансованого відтворення пріоритетних галу-
зей економіки. Одним із дієвих інструментів стратегічно-
го планування є розробка бюджетної стратегії розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць. Важливою 
умовою досягнення мети та завдань бюджетної стратегії 
є розробка цілісної системи фінансово-бюджетних ін-
струментів та важелів, базуючись на дотриманні єдиних 
принципів відповідно до стратегічних завдань забезпе-
чення соціально-економічного розвитку країни.             
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