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Гнатів В. А., Замасло О. Т. Аналіз ефективності місцевого оподаткування в Україні

Одним із ключових факторів, від якого залежить ефективне функціонування всієї національної економіки, є організація державної 
системи оподаткування. У сучасних умовах достатній обсяг доходів місцевих бюджетів потрібен для задоволення суспільних по-
треб населення, вирішення проблем локального характеру на адміністративно-територіальному рівні. Для успішного соціального 
та економічного розвитку територій необхідна наявність обґрунтованої суми коштів у бюджеті, а також план ефективного 
використання цих коштів. У результаті дослідження виділено сутність місцевих податків та їхню ефективність. Зазначено, що 
Податковий кодекс є передумовою виконання завдань податкової реформи та кроком на шляху до створення більш досконалої сис-
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ходах бюджету впродовж 2014–2019 рр.; визначено роль місцевих податків у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Уза-
гальнено результати процесу фінансової децентралізації в Україні, зокрема збільшення повноважень, які можуть передаватися на 
місцевий рівень з метою підвищення самостійності місцевих бюджетів та вдосконалення міжбюджетних відносин. Досліджено 
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One of the key factors on which the efficient functioning of the entire national economy depends is the organization of the State taxation system. 
In today’s conditions, a sufficient amount of revenues of local budgets are needed to meet the social needs of the population, to solve problems 
of local nature at the administrative-territorial level. For the successful social and economic development of territories, it is necessary to have 
a reasonable amount of funds in the budget, as well as a plan for the efficient use of these funds. As result of the research, the essence of local 
taxes and their efficiency are allocated. It is specified that the Tax Code is a prerequisite for fulfilling the tasks of tax reform and a step towards 
creating a more perfect taxation system. The current status of the revenue base of budgets in Ukraine, the dynamics of collections of taxes and 
fees in budget revenues during 2014-2019 are analyzed; the role of local taxes in the formation of the revenue part of local budgets is defined. 
The results of the process of financial decentralization in Ukraine are summarized, in particular, the increase of powers that can be transferred 
to the local level in order to increase the independence of local budgets and improve the inter-budget relations. The mechanism of budget align-
ment, which replaced the formula for distribution of the volume of inter-budget transfers, is researched. The necessity of further reform of local 
taxation taking into account the competitive advantages and interests of each individual region, optimization, expansion of the base of local 
taxation and the right of local authorities to establish and collect local taxes and fees in order to avoid problems of forming the revenue base of 
local budgets of Ukraine is substantiated.
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Одним із ключових факторів, від якого за-
лежить ефективне функціонування всієї 
національної економіки, є організація 

державної системи оподаткування. У сучасних 
умовах достатній обсяг доходів місцевих бю-
джетів потрібен для задоволення суспільних по-
треб населення, вирішення проблем локального 
характеру на адміністративно-територіальному 
рівні. Для успішного соціального та економічно-
го розвитку територій необхідна наявність об-
ґрунтованої суми коштів у бюджеті, а також план 
ефективного використання цих коштів. 

Проблемам з’ясування сутності місцевих 
фінансів, механізмам адміністрування та регу-
лювання місцевих податків і зборів приділяють 
увагу багато вітчизняних економістів, зокрема 
О. В. Безкровний, П. М. Боровик, О. П. Кирилен-
ко, М. А. Козоріз, В. І. Кравченко, І. О. Луніна, 
В. В. Письменний, Ю. О. Раделицький, І. З. Сто-
ронянська, О. І. Тулай. Сучасними науковцями 
сформовані основні принципи процесів форму-
вання та реалізації податкових доходів місцевих 
бюджетів. Проте ще і до сьогодні вони не віді-
грають відчутної ролі у формуванні як доходів 
місцевих бюджетів, так і загалом фінансових ре-
сурсів органів місцевого самоврядування. 

Метою статті є аналіз ролі місцевих подат-
ків і зборів у наповненні бюджетів України в умо-
вах фінансової децентралізації.

Проблема формування дохідної бази міс-
цевих бюджетів займає важливе місце в системі 
відносин між державою й органами місцевого 
самоврядування та належить до ключових еле-
ментів системи управління фінансами держави. 

У Законі України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» [1] передбачено, що доходи міс-
цевих бюджетів формуються за рахунок власних, 
визначених законом джерел і закріплених у вста-
новленому законом порядку загальнодержавних 
податків, зборів та інших обов’язкових плате-
жів. Тобто в дохідній частині місцевого бюджету 
окремо виділяють доходи, необхідні для вико-
нання власних повноважень, і доходи, необхідні 
для забезпечення виконання делегованих повно-
важень органів державної влади.

Відповідно до Бюджетного кодексу України 
[2] місцевими бюджетами в Україні визнаються: 
бюджет АР Крим, обласні, районні бюджети та 
бюджети місцевого самоврядування (бюджети 
територіальних громад сіл та їх об’єднань, се-
лищ, міст (у тому числі районів у містах). Дані 
про кількість таких бюджетів станом на 10 квіт-
ня 2020 р. наведено в табл. 1. 
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Місцеве оподаткування еволюціонувало 
протягом всього періоду незалежності 
України. Зміни були необхідні для під-

вищення фіскальної та регулюючої ролей місце-
вих податків.

Станом на 01.01.2020 р. відповідно до По-
даткового кодексу в Україні налічується два міс-
цеві податки та два місцеві збори:
 єдиний податок;
 податок на майно (плата за землю, пода-

ток на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, транспортний податок);

 туристичний збір;
 збір за місця для паркування транспорт-

них засобів.
Розширення дохідної бази місцевих бюдже-

тів за рахунок переформатування податкових 
джерел, перегляду механізму бюджетного вирів-
нювання та введення нових трансфертів сприяло 
збільшенню фінансового ресурсу органів місце-
вого самоврядування. 

Те, з чого складаються місцеві бюджети, – 
форми накопичення ресурсів бюджетів міст – за-
лежать від системи господарювання та її методів, 
завдань, що розв’язує суспільство в певний пері-
од свого існування. Комплекс усіх типів доходів 
місцевих бюджетів, які виникають різним чином, 
їхнє взаємопов’язане використання створює сис-
тему доходів місцевих бюджетів. Вона вирішує 
не тільки фіскальні, але й регулюючі завдання: 
стимулювання виробництва та підвищення його 
ефективності, гарантування соціального захисту 
населення та прогрес соціальної сфери. 

Як економічна категорія доходи місцевих 
бюджетів виражають сферу економічних відно-
син суспільства, яка пов’язана з формуванням, 

розподілом і використанням фінансових ресурсів 
регіонального рівня, що використовуються місце-
вими органами влади для забезпечення поточних 
і перспективних завдань розвитку регіону [4]. 

Аналізуючи проблеми формування дохід-
ної бази місцевих бюджетів України, а також 
розглядаючи теорії та роботи щодо побудови 
бюджетних систем у країнах із ринковою еко-
номікою, можна побачити, що наявна фінансова 
незалежність місцевих бюджетів має достатній 
перелік серйозних недоліків [5].

Ми погоджуємося з думкою Н. Б.Татарин і 
В. В. Войтович, що місцеві органи влади повинні 
володіти задовільним обсягом фінансових ресур-
сів для своєчасної реалізації функцій і завдань, 
що на них покладені відповідно до теоретичних 
засад функціонування бюджетної системи країн, 
але вважаємо, що в Україні існують проблеми, 
пов’язані з функціонуванням місцевих бюджетів 
як самостійних фінансових одиниць. В основно-
му – через недостатнє фінансування потреб роз-
витку місцевого самоврядування [6]. 

Надходження місцевих бюджетів нині 
практично наполовину складаються з 
трансфертів із державного бюджету, че-

рез що органи місцевого самоврядування втра-
чають реальну здатність здійснювати управління 
соціально-економічним розвитком територій. Ви-
сокий рівень дотаційності місцевих бюджетів і за-
лежність територіальних громад від розподілу по 
вертикалі не дають можливості самостійно здій-
снювати бюджетний процес на місцевому рівні та 
посилюють централізацію бюджетних ресурсів [7]. 

Упродовж 2014–2019 рр. у структурі влас-
них доходів загального фонду місцевих бюджетів 

Таблиця 1

Кількість місцевих бюджетів України станом на 10.04.2020 р. [3]

Тип місцевих бюджетів Усього місцевих 
бюджетів

З них мають взаємовідносини 
з державним бюджетом

Обласні бюджети, бюджет АРК 25 24

Бюджети міст республіканського/обласного значення 145 109

Районні бюджети 488 448

Бюджети об’єднаних територіальних громад 872 872

Бюджети районів у містах обласного значення 40 0

Бюджети міст районного значення 164 0

Бюджети селищ міського типу 507 0

Бюджети сільрад (сіл) 6597 0

Разом 8838 1453
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понад 90% належить податковим надходженням, 
динаміку доходів місцевих бюджетів наведено 
на рис. 1. Водночас у формуванні загальної суми 
доходів місцевих бюджетів з введенням освіт-
ньої та медичної субвенцій суттєво зросла роль 
трансфертів. Майбутня політика міст має спря-
мовуватися на зменшення трансфертів з боку 
держави та підвищення рівня автономності міс-
цевого бюджету за рахунок раціонального його 
наповнення місцевими податками та зборами. 

енерго- та теплоефективності тощо) є одним із 
вирішальних факторів залучення інвестиційних 
ресурсів у громади. 

Останніми роками в Україні модернізова-
но систему управління місцевими фінансами 
шляхом прийняття нормативно-правових актів 
у зв’язку із наявними процесами фінансової де-
централізації.

Зміни, які запроваджуються протягом пе-
ріоду дії Податкового кодексу, позитивно впли-
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Рис. 1. Динаміка доходів місцевих бюджетів упродовж 2014–2019 рр.
Джерело: складено та доповнено на основі даних [8].

У результаті фінансової децентралізації в 
Україні останніми роками відбувається 
поступове зростання обсягів видатків 

місцевих бюджетів на економічну діяльність. 
Формування спроможних територіальних гро-
мад вимагає фінансового забезпечення їх роз-
витку. Важливим кроком у цьому напрямі стало 
державне фінансування оновлення та розбудо-
ви інфраструктури громад як однієї з основних 
умов для реалізації інших завдань. Але в осно-
вному немає проєктів, спрямованих на еконо-
мічний розвиток територіальних громад. Варто 
зауважити, що спрямування чималих фінансових 
ресурсів на розвиток і модернізацію інфраструк-
тури (капітальний ремонт доріг, забезпечення 

вають на стан місцевого оподаткування. Над-
ходження місцевих податків і зборів до дохідної 
частини місцевих бюджетів щорічно збільшу-
ються (рис. 2). Це обумовлено: суттєвим збіль-
шенням надходжень податку на майно; змінен-
ням критеріїв спрощеної системи оподаткуван-
ня, обліку та звітності; збільшенням кількості 
платників єдиного податку, а саме – фізичних 
осіб. Вищезазначені зміни привели не лише до 
збільшення надходжень місцевих податків і збо-
рів в абсолютному вираженні, але й до збільшен-
ня питомої ваги місцевих податків і зборів у до-
ходах місцевих бюджетів та ВВП України [9].

З початку фінансової децентралізації дохо-
ди місцевих бюджетів стрімко зростають: якщо у 
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Рис. 2. Динаміка податкових надходжень місцевих бюджетів України у 2014–2019 рр.
Джерело: складено та доповнено на основі [8].

2014 р. їх обсяг становив 68,6 млрд грн, то у 2018 р.  
вони зросли майже в 4 рази і становили 229,8 
млрд грн. За даними Міністерства фінансів, за 
2019 р. до загального фонду місцевих бюджетів 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) на-
дійшло 275 млрд грн. Це на 17,6%, або на 41 млрд 
грн більше, ніж за 2018 р.

Динаміка надходжень до бюджетів ОТГ 
випереджає темпи зростання доходів по 
інших рівнях місцевих бюджетів. Разом 

із цим, темп зростання власних доходів 366 ОТГ 
(утворених у 2015–2016 рр.), які у 2017 р. вже 
отримували зарахування 60% ПДФО до своїх 
бюджетів, становить +19,8% (+1,8 млрд грн).

Надходження плати за землю у 2019 р. ста-
новили 32,8 млрд грн, що на 20,2%, або на 5,5 
млрд грн більше, ніж у 2018 р. Найнижчий при-
ріст плати за землю мають Полтавська (+9,6%), 
Запорізька (+10,4%) області та м. Київ (+9,7%).

Надходження податку на нерухоме майно у 
2019 р. склали 4,9 млрд грн, що на 34,3%, або на 
1,3 млрд грн більше, ніж у 2018 р. Надходження 
єдиного податку за 2019 р. склали 35,2 млрд грн, 
що на 19,3 %, або на 5,7 млрд грн більше, ніж за 
2018 р. [11].

З 2015 р. в Україні здійснюється активна 
розбудова місцевого самоврядування в рамках 
затвердженої державою фінансової децентра-
лізації, яка передбачає новий механізм між-
бюджетного розподілу коштів і суттєві зміни 
в розподілі джерел формування дохідної бази 
центрального та місцевих бюджетів на користь 
останніх. Трансформації в системі бюджетного 
розподілу коштів України спрямовані на зрос-
тання власних коштів місцевих бюджетів, які 
мають формуватися переважно за рахунок по-
даткових надходжень через механізм місцевого 
оподаткування [10].

Позитивним аспектом впровадженої бю-
джетної децентралізації є визначення нового 
механізму бюджетного регулювання та вирівню-
вання, який стимулює місцеві громади нарощу-
вати власну дохідну базу. Механізм розрахунку 
базової дотації залежить від індексу податко-
спроможності території, який визначається як 
співвідношення обсягу надходжень відповідного 
податку (податку на доходи фізичних осіб і по-
датку на прибуток) на 1 жителя до середнього 
значення по Україні [9]. Значення індексу тери-
торії та відсоток дотації, який надається місце-
вому бюджету, наведено в табл. 2.
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Таблиця 2

Значення індексу території та відсоток дотації [9]

Значення Дії

> 1,1

50% обсягу перевищення скеро-
вується до державного бюджету 
у вигляді реверсної дотації; 
50% залишається у розпоря-
дженні місцевої ради

< 0,9 Базова дотація місцевому  
бюджету надається в розмірі 80%

0,9 < x < 1,1 Місцевий бюджет не дістає  
дотації

Звичайно, зважаючи на те, що місцеві орга-
ни влади не можуть мати повної фінансової не-
залежності, постає потреба в їх додатковому фі-
нансуванні, яке реалізовується за рахунок систе-
ми трансфертів. Науково підтверджено, що між 
обсягами міжбюджетних трансфертів і динамі-
кою ВВП, доходами на душу населення й обся-
гами промислового виробництва існує обернена 
залежність. Це свідчить про те, що отримані на 
місцях дотації використовуються недостатньо 
ефективно. Така ситуація пов’язана з тим, що: 

1) місцеві органи влади суворо не відпо-
відають за неефективне використання 
отриманих фінансових ресурсів; 

2) на підвідомчих рівнях немає стимулів до 
економічного розвитку, оскільки розрив 
між доходами та видатками, утворений 
внаслідок недостатнього розміру влас-
них надходжень, буде покрито за рахунок 
трансфертів з бюджету вищого рівня [12].

Таким чином, зазначене вище призводить 
до повільного, але постійного зростання 
загального рівня дотаційності місцевих 

бюджетів і збільшення дисбалансів у розвитку 
регіонів. Диференціація економічного розвитку 
регіонів призводить до соціальних конфліктів та 
політичної нестабільності, як наслідок – тягар 
проблем, котрі нагромадилися, позначається на 
розвитку регіонів, у результаті – посилюється 
дисонанс між тими завданнями, що покладають-
ся на місцеві органи самоврядування та місцеві 
органи виконавчої влади, та їхніми фінансовими 
можливостями [9].

Зауважимо також, що з моменту встанов-
лення відсотка податку на доходи фізичних осіб, 
який включають до бюджетів органів місцевого 
самоврядування в розмірі 60%, пройшло більше 5 

років, з того часу (особливо – з 2017 р.) на органи 
муніципалітету перекладено цілу низку делегова-
них повноважень без затвердження відповідного 
фінансового ресурсу для їх виконання [13].

Аналіз розмежованих повноважень органів 
місцевого самоврядування в рамках Концепції 
щодо внесення змін до законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та «Про міс-
цеві державні адміністрації» свідчить, що обсяг 
повноважень органів місцевого самоврядування 
весь час розширюється, проте про збільшення 
бази джерел для виконання покладених на них 
повноважень мова поки що не йде.

Також потрібно вдосконалювати механізм 
горизонтального вирівнювання податкоспро-
можності бюджетів місцевого самоврядування. 
Тому Асоціація ОТГ попросила взяти до уваги 
аргументи, викладені у листі від 26.03.2020 р.  
№ 0111 і врахувати їх під час розрахунків показ-
ників місцевих бюджетів на 2021 р. [13].

ВИСНОВКИ
Отже, проаналізувавши стан доходів місце-

вих бюджетів України, можемо зробити висновки 
про недостатню ефективність місцевого оподат-
кування, що вимагає його подальшого реформу-
вання з урахуванням: конкурентних переваг та 
інтересів кожного окремого регіону; оптиміза-
ції, розширення бази місцевого оподаткування; 
розширення права органів місцевої влади щодо 
встановлення та стягнення місцевих податків і 
зборів у сучасних умовах розвитку економіки.    
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