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Summary
The approach to forecasting the needs of the professional training of workers in Donbas agriculture are proposed. 
The military operations in the area are included. The improving quality of vocational training of workers criteria and 
guidelines are defined. Also, the necessity of introducing professional standards is confirmed. In detail legal aspect of 
professional standards in vocational education is considered.
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У статті досліджено теоретичні питання децентралізації державного управління. Також висвітлено проблеми роз-
витку бюджетної децентралізації державного управління в Україні. Оцінено фінансове забезпечення даного процесу. 
Здійснено аналіз існуючого нормативно-правого регулювання цього процесу. Запропоновано подальші шляхи розвитку 
бюджетної і фінансової автономії місцевого самоврядування.
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Постановка проблеми. В умовах сьогодніш-
ніх українських реалій, періоду політичної 

та економічної кризи, питання бюджетної децен-
тралізації є надзвичайно актуальним і водночас 
неоднозначним, оскільки саме вона є однією з ба-
зових умов незалежної та ефективної діяльності 
органів місцевої влади, що в результаті забезпе-
чить підвищення ефективності надання держав-
них послуг, усунення макроекономічної неста-
більності та прискорення процесу економічного 
зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематиці бюджетної децентралізації та фінансової 
самостійності місцевих бюджетів присвячено пра-
ці багатьох науковців. Зокрема таких як Стецен- 
ко Н.А., Багмет М.О., Безверхнюк Т.М., Братков-
ський М.Л., Демиденко С.В., Матвеєва О.Ю., Сало Т.,  
Долженко І.І., Дж. Ма та багато інших. Проте окремі 
питання і досі залишаються не вирішеними. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Однак, більша частина науковців у 
своїх працях не акцентує увагу на теоретичних 
аспектах децентралізації та конкретних джерелах 
фінансового забезпечення органів місцевого само-
врядування. Питання пошуку джерел фінансових 
ресурсів, вивчення їх особливостей з метою розроб-
ки конкретних пропозицій, що сприяли б залучен-
ню достатнього обсягу фінансових ресурсів є недо-
статньо вивченими.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є роз-
криття сутності децентралізації державного управ-
ління, фінансової самостійності місцевих бюджетів 
та визначення основних напрямків удосконален-

ня фінансової основи місцевого самоврядування в 
Україні – місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Самостійність ор-
ганів місцевого самоврядування регулюється на-
ступними законодавчими актами:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та про Державний бюджет України на 
відповідний рік.

- Іншими нормативними документами органів 
державної виконавчої влади і місцевого самовря-
дування.

Так, у ст. 132 Конституції України визначено, 
що територіальний устрій України ґрунтується на 
засадах поєднання централізації і децентралізації 
у здійсненні державної влади. Відповідно до ст. 7 
Бюджетного кодексу України одним із принципів 
бюджетної системи є принцип самостійності, згідно 
з яким Державний бюджет України та місцеві бю-
джети самостійні. 

Одним з основних факторів посилення ролі міс-
цевого самоврядування є децентралізація держав-
ної влади, яка зводиться до реформування бюджет-
ної системи у напрямку формування усіх її ланок 
як автономних і фінансово спроможних виконувати 
прийняті бюджетні повноваження. 

Децентралізація – це спосіб територіальної ор-
ганізації влади, при якому держава передає право 
на прийняття рішень з певних питань або у визна-
ченій сфері структурам локального або регіональ-
ного рівня, які не входять у систему виконавчої 
влади і є відносно незалежними від неї [13].
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Децентралізацію можна розглядати як систему 

управління, а також сучасну парадигму держав-
ного управління. Погляди вчених на цю категорію 
різняться і не зводяться до єдиної загально визна-
ченої точки зору. Різниця в трактуваннях поняття 
децентралізації обумовлена використанням автора-
ми різних підходів до дослідження її природи та 
форм: демократичної, адміністративної, політичної 
та фіскальної.

Демократична децентралізація або автономія пе-
редбачає делегування, передачу частини державної 
виконавчої влади на місцевий рівень.

Як бачимо, існує досить велика кількість підхо-
дів до визначення поняття децентралізації і кожен 
з них є доцільним, але варто зазначити, що процес 
децентралізації потребує також відповідного спо-
собу управлінського мислення на всіх рівнях дер-
жавного управління. Необхідними параметрами де-
централізації в Україні повинні бути економічність, 
результативність та ефективність.

Серед українських науковців не існує єдиної 
думки щодо визначення фундаментальних основ 
побудови фінансово незалежної системи місцевого 
самоврядування. Тому набуває важливості питання 
формування пріоритетних шляхів фінансового за-
безпечення органів місцевого самоврядування в умо-
вах децентралізації державного управління. Варто 
зазначити, що процес становлення місцевого само-
врядування в Україні залишається в площині по-
мірної керованої децентралізації державного управ-
ління. Тобто децентралізація відбувається з певними 
характерними ознаками централізації. Однак це не 
заважає органам місцевого самоврядування в пошу-
ку додаткових джерел фінансових ресурсів.

Такий спосіб побудови системи місцевого само-
врядування, який базується на поєднанні децентра-
лізації та централізації в державному управлінні 
обумовлений наступними факторами. По-перше, 
тривалий досвід централізованого державного 
управління, за якого досягнуто чимало результатів, 
не дає змоги так швидко і повністю відмовитись від 
централізації. По-друге, збільшення ролі децентра-
лізації зумовлено намаганням інтегруватись в євро-
пейський простір, що передбачає розширення по-
вноважень і можливостей місцевого самоврядування.

Варто зазначити, що децентралізація державно-
го управління в Україні несе чималі перспективи 
розвитку держави, проте вона пов’язана також із 
певними проблемами. 

Американський науковець Дж. Ма виділяє три 
проблеми, з якими стикаються країни, що розви-
ваються, на шляху до децентралізації державного 
управління: значні регіональні диспропорції; обме-
жені адміністративні можливості місцевих управ-
лінь; відсутність механізмів, що гарантують відпо-
відальність органів місцевого самоврядування. За 
цих умов буде недоцільною повна автономізація 
місцевого управління. Оптимальним варіантом ста-
не оголення урядом процесу децентралізації [16]. 

Також варто додати, що процес збільшення ав-
тономії органів місцевого самоврядування має бути 
забезпечений високим рівнем відповідальності та 
заохочення. В Україні, з окреслених вище проблем, 
чітко виділяється проблема регіональних диспро-
порцій. Значні диспропорції в дохідній базі регіонів 
призводять до концентрації доходів централізова-
но та перерозподілі їх між регіонами країни. Саме 
це негативно позначається на механізмі мотивації, 

Таблиця 1
Наукові підходи до визначення поняття «децентралізація»

№ 
п/п Автор Трактування терміна «децентралізація»

1 М. Багмет, 
Т. Личко

Розширення повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів ви-
конавчої влади за рахунок повноважень центральних органів виконавчої влади з метою 
оптимізації і підвищення ефективності управління суспільно важливими справами, най-
повнішої реалізації регіональних і місцевих інтересів [3].

2 Х. фон Браун, 
У. Гроте

Передача повноважень і відповідальності за суспільні функції від уряду до органів міс-
цевого самоврядування [16].

3 Т. Безверхнюк
Перерозподіл повноважень регіонам з метою ефективного використання внутрішнього 
потенціалу, заохочення регіональних ініціатив та розмежування функцій і повноважень 
між різними рівнями управління [4].

4 М. Братков-
ський

Комплексний процес який передбачає ланцюгову реакцію змін у державному організмі: 
значний перерозподіл повноважень на всіх щаблях владної вертикалі [5].

5 С. Демиденко Провідний принцип європейської і світової політики, що вплинув на зростання важли-
вості багаторівневого управління розвитком територій [6].

6 О. Кобилецька Ефективний інструмент для реорганізації уряду в напрямі забезпечення суспільних 
благ та послуг [9].

7 О. Кукарцев Скасування або послаблення одноосібних функцій центру з появою цих функцій в ін-
ших організаційних структурах, які мають певну самостійність [10].

8 А. Мельник
Характерне явище для сфери сучасного державного управління, зумовлене 
об’єктивними та суб’єктивними факторами розподілу управлінських функцій та повно-
важень між органами виконавчої влади різних організаційно-правових рівнів [7].

9
Г. Одінцова, 
Г. Мостовий, 
О. Амосов

Самостійність у підходах до управління з урахуванням багатоманітності місцевих осо-
бливостей при збереженні єдності в основному, суттєвому [8].

10 Г. Панікар Процес, який змінює і скорочує природу втручання центрального уряду та супроводжу-
ється структурними реформами на національному рівні [11].

11 Л. Петренко
Один з основних напрямків удосконалення системи управління, що полягає в делегу-
ванні повноважень від вищого на нижчі щаблі управління для вирішення питань різного 
характеру [12].

13 У. Тірск Фіскальний супутник приватизації власності держави [14].

14 М. Хан Систематичне делегування повноважень на всі рівні управління, коли влада утримуєть-
ся від вищого керівництва у прийнятті рішень і розробки національної політики [14].
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адже втрачається інтерес та здатність дохідних 
регіонів для відновлення і вдосконалення своїх по-
тужностей. З іншого боку, збиткові регіони перебу-
вають у безперервному процесі очікування допомо-
ги. Тому збільшення повноважень місцевих органів 
влади забезпечить стимулювання до пошуку додат-
кових ресурсів і джерел для існування і розвитку, 
що неминуче призведе до вирівнювання існуючих 
регіональних диспропорцій.

Місцеві бюджети є вагомою складовою бюджет-
ної системи країни, а зміна умов їх формування 
і виконання може суттєво позначитися на збалан-
сованості бюджетної системи, фінансовій безпеці 
країни в цілому. Роль місцевих бюджетів великою 
мірою визначається часткою доходів та видатків 
місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України, 
яка свідчить про участь місцевого самоврядування 
у розв'язанні актуальних проблем розвитку дер-
жави, певну обмеженість функцій центральних ор-
ганів влади. Така частка є загальним показником, 
який відображає рівень фінансової незалежності 
органів місцевого самоврядування, дає змогу оціни-
ти ступінь розвитку місцевих бюджетів. Інформа-
цію про частку коштів місцевих бюджетів у складі 
зведеного бюджету України наведено у табл. 2.

Таблиця 2
Питома вага місцевих бюджетів  

у складі зведеного бюджету України, % [2]

Рік
Частка місцевих бюджетів у складі зведеного 

бюджету України
за доходами за видатками

2007 22,0 37,0
2008 23,6 41,1
2009 23,7 45,0
2010 25,3 43,0
2011 21,7 42,7
2012 22,6 44,9
2013 23,8 43,1
2014 22,9 42,5

 Активний вплив місцевого самоврядування на 
формування нових економічних і соціальних відно-
син можливий лише в тому разі, якщо таке само-
врядування включатиме достатній обсяг фінансо-
вих ресурсів і розпоряджатиметься ним у межах 
власних повноважень. 

Нині маємо невідповідність обсягів доходів міс-
цевих бюджетів і реальних потреб у фінансуванні 
поточних видатків. Нерідко причини такого стану 
криються в наявності значної кількості норматив-
но-правових актів, обов’язкових для виконання ор-
ганами місцевого самоврядування. Проте глибшими 
причинами такої невідповідності є економічні й со-
ціальні проблеми, що їх мають розв’язувати органи 
місцевої влади шляхом підвищення власної фінан-
сової спроможності й реалізації заходів у напрям-
ку бюджетної децентралізації. Через недостатню 
ресурсну базу місцеві бюджети не в змозі повною 
мірою профінансувати потреби розвитку територій. 
Розрахунок виконання цих потреб здійснюють за 
певними нормативами.

Як бачимо, існує серйозна проблема фінансової 
самостійності органів місцевого самоврядування. Ця 
ситуація повинна була суттєво змінитись із при-
йняттям Податкового кодексу, в якому було змінено 
склад місцевих податків і зборів. Однак практична 
реалізація зазначених змін не дала очікуваних ре-

зультатів та позитивних наслідків для формування 
фінансової бази місцевого самоврядування.

Частка всіх податків (закріплених і додатково 
переданих) в доходах місцевих бюджетів за період 
2010-2013 рр. знизилися і суттєво не змінилася. Осно-
вним бюджетоформуючим податком залишається 
податок на доходи фізичних осіб. Можна відмітити 
зростання частки місцевих податків і зборів (порівня-
но з 2010 р. на 2,8 відсоткових пункти), що відбулося 
виключно за рахунок включення до них єдиного по-
датку. Відповідно, більше 50% коштів припадає на всі 
види міжбюджетних трансфертів. Уже цей факт сам 
по собі підтверджує невідповідність загального роз-
поділу бюджетних доходів між рівнями бюджетної 
системи. Отже, зміна як системи оподаткування так 
і бюджетного законодавства не вплинули на склад та 
структуру доходів місцевих бюджетів.

Активний прояв ця ситуація мала вже навес-
ні 2014 р., коли стала одним із каталізаторів за-
гострення політичної ситуації в східних і південних 
регіонах країни. Тому Кабінетом Міністрів України 
1 квітня 2014 р. було схвалено Концепцію реформу-
вання місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні [1].

Якщо Концепція реформування місцевих бюдже-
тів, прийнята у 2007 р., була спрямована виключно 
на створення умов для підвищення конкурентоспро-
можності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку, 
високої продуктивності виробництва та зайнятості 
населення, то метою Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організа-
ції влади в Україні 2014 р. є «визначення напрямів, 
механізмів і строків формування ефективного міс-
цевого самоврядування та територіальної організації 
влади для створення і підтримки повноцінного жит-
тєвого середовища для громадян, надання високоя-
кісних та доступних публічних послуг, становлення 
інститутів прямого народовладдя, задоволення ін-
тересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
відповідній території, узгодження інтересів держави 
та територіальних громад» [1].

Висновки і пропозиції. В результаті проведе-
ного дослідження необхідно зазначити, що на су-
часному етапі розвитку країни, який характеризу-
ється економічною та політичною нестабільністю, 
органи місцевого самоврядування стикаються з та-
кими проблемами: 

- надмірний ступінь централізації бюджетних 
коштів;

- відсутність необхідної фінансової бази, що мо-
гла б забезпечити виконання органами місцевого са-
моврядування делегованих і власних повноважень;

- відсутність дієвих стимулів для місцевих ор-
ганів влади до збільшення обсягу доходів місцевих 
бюджетів;

- недостатнє використання податкового потенці-
алу;

- відсутність уніфікованих критеріїв надання 
суспільних послуг та загальноприйнятих критеріїв 
їх оцінки;

- диспропорції між соціально-економічним роз-
витком регіонів;

- необґрунтовані принципи розподілу інвести-
ційних та соціальних субвенцій в регіональному 
розрізі.

Дані проблеми потребують негайного вирішення 
для забезпечення досягнення високого соціально-
економічного розвитку регіонів.

Для вирішення зазначених проблем доцільно 
буде запропонувати такий комплекс рішень. По-
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перше, децентралізацію управління слід розгляда-
ти як комплексну систему. По-друге, важливим є 
забезпечення політичної підтримки децентралізації 
ключових центральних органів влади з боку роз-
робників політики. По-третє:

- необхідно зміцнювати зв’язки з галузевою по-
літикою, особливо коли це стосується надання по-
слуг у державному секторі;

- необхідний зв’язок з податковою політикою;
- існуючий і майбутній рух доходів від цен-

тральних до територіальних органів влади робить 
ще більш важливими трансферти між органами 
державного управління;

- необхідно удосконалювати систему запозичень 
на місцевому рівні, щоб фінансувати значні потреби 
у розвитку місцевої інфраструктури;

З огляду на все вищезазначене можна зробити 
висновок, що пострадянська система адміністратив-
но-територіального устрою, історичні, економічні, 
демографічні та інші специфічні особливості регіо-
нального розвитку зумовили значну різницю в роз-
витку регіонів, адже територіальні одиниці мають 
занадто диференційовані фінансову базу, економіч-
ний потенціал і проблеми. Зазначене потребує ре-
формування, децентралізації владних повноважень 
та фінансових ресурсів.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Аннотация
В статье исследованы теоретические вопросы децентрализации государственного управления. Также освещены 
проблемы развития бюджетной децентрализации государственного управления в Украине. Оценено финансовое 
обеспечение данного процесса. Осуществлен анализ существующего нормативно-правового регулирования этого 
процесса. Предложено дальнейшие пути развития бюджетной и финансовой автономии местного самоуправления.
Ключевые слова: местный бюджет, Бюджетный кодекс Украины, децентрализация, местное самоуправление, фи-
нансовое обеспечение, государственное управление.
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DECENTRALIZATION OF STATE ADMINISTRATION  
AND ITS INFLUENCE ON THE FINANCIAL STATE OF LOCAL BUDGETS

Summary
The theoretical aspectss of decentralization of state administration are investigated in the article. The problems 
of development of budgetary decentralization of state administration in Ukraine are also lighted up. The financial 
providing of this process is appraised. The analysis of the existent normative-legal adjusting of this process is carried 
out. The further ways of development of budgetary and financial autonomy of local self-government are offered. 
Keywords: local budget, Budgetary code of Ukraine, decentralization, local government, financial providing, state 
administration.


