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CONCEPT OF EXPANSION OF FISCAL SPACE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN 

CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC FINANCES 
 
Визначено характеристики концептуального наповнення елементів теоретико-
методологічного базису розширення фіскального простору місцевого самоврядування при 
здійсненні фінансової децентралізації. Визначено аспекти реформування адміністративно-
територіального устрою, пов’язані із удосконаленням просторової організації влади: 
політичний – посилення ролі місцевого самоврядування як джерела децентралізації в 
управлінні соціально-економічним розвитком території; організаційний – створення 
ефективної системи управління шляхом оптимізації її структури; фінансовий – зміцнення 
матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, підвищення дієздатності 
територіальної громади у вирішенні питань зростання добробуту населення. Визначено 
зміст розширення фіскального простору місцевого самоврядування як управлінського за 
змістом процесу надання територіальною громадою, представленою органами місцевого 
самоврядування, переважно опосередкованого регулятивного впливу – перш за все, через 
використання фінансових та податкових важелів, а також через внесення змін в 
інституціональні режими здійснення економічної та соціальної активності. Запропоновано 
здійснювати удосконалення механізму формування та виконання доходної частини місцевих 
бюджетів через реалізацію заходів фінансового (зміни у складі наявних джерел дохідної 
частини місцевих бюджетів або відповідних процедур розрахунку і зарахування) та 
організаційного (опосередкований вплив на наповнення місцевих бюджетів за доходами через 
розширення повноважень самоврядування у сфері визначення надходжень місцевих 
бюджетів, або через підвищення активності у фінансово-господарській сфері органів влади, 
або на підтримку високого рівня надійності контролю, обліку та моніторингу за наявними й 
можливими об’єктами, які генеруватимуть потік фінансових ресурсів до місцевих 
бюджетів) характеру. Встановлено, що упорядкування органами місцевого самоврядування 
норм і правил здійснення економічної активності в межах певної території, а також 
фіскальних аспектів регулювання територіально локалізованих економічних процесів і 
господарських відносин обов’язково повинно узгоджуватися із соціальними, екологічними, 
інфраструктурними та іншими аспектами забезпечення життєдіяльності та розвитку 
територіальної громади. 
 



The characteristics of the conceptual filling of elements of the theoretical and methodological basis 
of expansion of fiscal space of local self-government in the implementation of financial 
decentralization are determined. The aspects of the reform of the administrative-territorial system 
related to the improvement of the spatial organization of power are defined: political - 
strengthening of the role of local self-government as a source of decentralization in the 
management of socio-economic development of the territory; organizational - creation of an 
effective management system by optimizing its structure; financial - strengthening the material and 
financial base of local self-government, increasing the capacity of the territorial community in 
addressing the issues of population welfare growth. The content of the expansion of the fiscal space 
of local self-government as the administrative content of the process of providing the territorial 
community represented by local self-government bodies, mainly indirect regulatory influence - 
primarily through the use of financial and tax levers, as well as through the introduction of changes 
in the institutional modes of economic and social activity . It is proposed to improve the mechanism 
of formation and implementation of the revenue part of local budgets through the implementation of 
financial measures (changes in the existing sources of revenue part of local budgets or the 
corresponding procedures of calculation and enrollment) and organizational (indirect influence on 
the replenishment of local budgets on income through the extension of powers of self-government in 
the field of definition revenues from local budgets, or through increased activity in the financial and 
economic sector of government, or in the subregion MKU high level of reliability monitoring, 
reporting and monitoring of existing and possible objects that generate the flow of financial 
resources to the local budgets) character. It was established that the regulation by local 
governments of norms and rules of economic activity within a certain territory, as well as the fiscal 
aspects of regulation of geographically localized economic processes and economic relations must 
necessarily be in line with social, ecological, infrastructural and other aspects of life support and 
development of the territorial community. 
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Постановка проблеми. Необхідність удосконалення та розвитку наукового обґрунтування шляхів 

випереджувального створення фінансового забезпечення місцевого самоврядування в сучасних дослідженнях 
проблематики державних фінансів, підвищення фіскальної самостійності та фіскальної відповідальності на усіх 
рівнях устрою держави, бюджетної децентралізації обумовило поширення концептуальних положень, 
орієнтованих на розгляд питань формування фінансової бази державного управління та місцевого 
самоврядування в контексті формування та розширення фіскального простору (ФП). Особливого значення та 
актуальності вивчення даного питання набуває при формуванні місцевих бюджетів, оскільки саме на 
регіональному рівні процеси соціально-економічного розвитку держави отримують конкретний та 
цілеспрямований характер орієнтації впливу на задоволення індивідуальних та колективних потреб громадян у 
забезпеченні добробуту та високого рівня якості життя, а функціонування органів місцевого самоврядування 
(МСВ) являє собою первинну форму організації демократичного устрою суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція ФП, яка знайшла досить значне поширення серед 
науковців (див., зокрема, результати досліджень Г. Василевської [1], А. Гоша [8], Є. Дьякової та 
Л. Перекрестової [2], Т. Єфименко [3], М. Занді [12], Т. Затонацької [4], Д. Кіма [8], А. Крісоватого та 
О. Сидорович [5], М. Куреші [8], Е. Летуз [10], О. Молдована [6], Д. Острі [8], Т. Паккарда [12], Р. Роя [10], 
П. Хеллера [9], М. Хом'яка [7], А. Хьюті [10], К. Ченга [12], А. Шіка [11] та ін.) виходить з визнання 
необхідності суттєвого збільшення ролі та підвищення значення фінансово-бюджетних важелів в процесі 
регулювання соціально-економічного розвитку на всіх рівнях системи національного господарства. 
Активізацію використання такого роду важелів пропонується при цьому здійснювати як через виявлення та 
реалізацію резервів збільшення доходів бюджету, так і в аспекті посилення цільової орієнтації видатків 
бюджету на основі упорядкування державних та регіональних пріоритетів і завдань розвитку із подальшою 
концентрацією фінансових ресурсів (при дотриманні вимог збереження фінансової стійкості та фіскальної 
стабільності), необхідних для вирішення відповідних найбільш значущих проблем і питань. З іншого боку, 
вивчення теоретико-методологічних та практичних аспектів формування ФП є одним з найбільш дискусійних 



питань в сучасних дослідженнях в сфері державних фінансів. При цьому серед науковців відсутньою є 
узгодженість думок і підходів навіть відносно встановлення економічної природи і визначення складових ФП, а 
також стосовно концептуального підґрунтя для визначення шляхів розширення фіскального простору МСВ в 
умовах децентралізації державних фінансів. 

Мета дослідження у роботі полягає у теоретичному обґрунтуванні та у розробці концептуальних 
положень щодо розширення фіскального простору місцевого самоврядування в умовах децентралізації 
державних фінансів.  

Результати дослідження. Для забезпечення цілеспрямованості, системності та взаємоузгодженості 
реформаторських заходів щодо формування ФП місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації 
необхідним здається розширення відповідного концептуального підґрунтя, що пропонується здійснювати на 
основі імплементації таких положень.  

Положення 1. Децентралізація політико-адміністративного та територіально-господарського устрою 
держави, а також перерозподіл владних повноважень у фінансовій сфері являють собою складові цілісного 
процесу змістовного наповнення прав МСВ територіальних громад реальним економічним та управлінським 
змістом. При цьому зв’язки між складовими децентралізації знаходяться у нерозривній діалектичній єдності: 
по-перше, неухильне зростання складності та розмаїття умов вирішення загальнодержавних проблем та завдань 
визначає доцільність (в рамках виконання вимог принципу субсидіарності) делегування, доручення або 
передачі на місцевий рівень частки повноважень та компетенцій з розв’язання тих аспектів виконання функцій 
держави, що безпосередньо торкаються інтересів громади; по-друге, збільшення функціонального 
навантаження самоврядування в напрямах реалізації делегованих державою на субнаціональний та 
територіальний рівень функцій, а також наростання складності місцевих питань закономірно призводять до 
зростання потреб у фінансовому забезпеченні діяльності МСВ; по-третє, необхідність збільшення фінансової 
бази самоврядування в контексті підвищення його функціонального навантаження визначає доцільність 
подальшої демократизації відносин центральної влади та носіїв владних повноважень на субнаціональному, 
місцевому рівні через продовження процесу політичної демократизації, здійснення якого об’єктивно зумовлює 
подальше ускладнення вимог щодо вирішення загальнодержавних проблем та завдань.  

Положення 2. Підвищення фінансової спроможності територіальних громад неможливе без 
удосконалення просторової організації влади, (складовою якої є органи МСВ), що безпосередньо пов’язано з 
реформуванням адміністративно-територіального устрою. З даної точки зору доцільною здається реалізація 
підходу щодо виокремлення адміністративно-територіальних одиниць (села, райони у містах, міста, райони, 
регіони) на основі використання таких критеріїв віднесення до категорій громади (міська, сільська): чисельність 
населення; характер місця проживання або складу населення; вид діяльності населення; ознаки благоустрою, 
ступінь розвинутості соціальної інфраструктури; фінансові параметри території, що насамперед 
характеризують фактичний стан та прогнозні оцінки бюджетної ємності та податкового потенціалу. 
Перетворення МСВ на запропонованих засадах має три аспекти: політичний – посилення ролі місцевого 
самоврядування як джерела децентралізації в управлінні соціально-економічним розвитком території; 
організаційний – створення ефективної системи управління шляхом оптимізації її структури; фінансовий – 
зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, підвищення дієздатності територіальної 
громади у вирішенні питань зростання добробуту населення. 

Положення 3. В контексті здійснення політичної, адміністративної, фінансової децентралізації між 
територіальними громадами, представленими в особах органів МСВ, може виникати та набувати суттєвого 
загострення своєрідна інституціональна мета-конкуренція, що здатна знаходити прояв у змагальному внесенні 
змін в інституціональні рамки (встановлюються в межах розширених повноважень та компетенцій органів 
МСВ) здійснення різних видів економічної діяльності, локалізованої в межах певної території. Ключові 
переваги в такій мета-конкуренції між територіями можуть бути пов’язані насамперед із впровадженням 
механізмів та використанням інструментарію полегшення умов ведення бізнесу (стимулювання економічної 
активності) для нарощування податкового та бюджетного потенціалів, що, проте, нарівні із низкою локальних 
позитивних ефектів (збільшення бази оподаткування та ін.), здатне призвести на субнаціональному або навіть 
національному рівні до поглиблення територіальних диспропорцій, подальшої стагнації розвитку окремих 
регіонів та ін. Отже, необхідною вимогою щодо запобігання загостренню зазначених негативних явищ слід 
вважати збереження центральною владою (перш за все, в ході початкових етапів децентралізації) механізму 
впливу навіть на реалізацію (насамперед, в сфері унормування певних економічних відносин) переданих на 
місцевий рівень фіскальних повноважень (своєрідне право вето на реалізацію окремих ініціатив МСВ). 

Положення 4. Фінансова автономія та фінансова самостійність МСВ виступають відображенням та 
стають формою прямої (в фінансовій сфері) та опосередкованої (через зростання можливостей щодо якісного 
надання місцевими органами публічних послуг та вирішення місцевих питань на розширеній в ході 
децентралізації фінансовій базі) реалізації інтересів територіальної громади. Межі фінансової автономії та 
фінансової самостійності при цьому визначаються саме потребами належного ресурсного забезпечення 
діяльності місцевого самоврядування в напрямку забезпечення та захисту інтересів територіальної громади. 
Отже, оцінка стану та визначення доцільності зміцнення фінансової автономії та фінансової самостійності 
місцевого самоврядування мають ґрунтуватися не тільки на встановленні пропорцій та співвідношень суто 
фінансових і фіскальних параметрів місцевого бюджету, але й повинні враховувати стан якості та 
результативності виконання функціональних завдань органів МСВ в частині надання публічних послуг, 



реалізації суспільно значущих проектів територіального розвитку та ін. 
Положення 5. Розмаїта сукупність джерел надходжень до системи бюджетів усіх рівнів має чітке 

територіальне походження. Так, джерело податкових надходжень – доходи фізичних та юридичних осіб, які 
зареєстровані або проживають на певній території, неподаткові надходження є переважно результатом 
діяльності органів МСВ конкретної адміністративно-територіальної одиниці. Тому весь обсяг доходів бюджету 
доцільно поділити на доходи місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів і доходи 
державного бюджету, отримані в конкретній адміністративній одиниці. Зазначені елементи характеризують 
загальну фінансову спроможність адміністративно-територіальної одиниці. Відповідно доходи місцевих 
бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів відображають наявну фінансову спроможність території, 
закріплену нормами бюджетного права, а доходи, що генеруються конкретною територією та спрямовуються на 
наповнення державного бюджету, – потенційну доходну (бюджетну) спроможність території в умовах 
децентралізації міжбюджетних відносин. 

Положення 6. Орієнтація на найбільш повну реалізацію вимог принципу субсидіарності в мовах 
розширення фінансової автономії МСВ дозволяє забезпечити плідну інтеграцію політико-адміністративних та 
фінансово-економічних цілей органів влад на всіх рівнях системи державного управління через упорядкування 
на цій основі ієрархічно побудованого комплексу загальнодержавних функцій та місцевих питань. Таке 
упорядкування передбачає встановлення співвідношення оцінок релевантності відповідних функцій та завдань 
для забезпечення якості життя населення, підтримки національної безпеки, зміцнення конкуренто-
спроможності держави та виконання інших пріоритетів соціально-економічного розвитку, що, в свою чергу, 
має визначати не тільки розподіл функціональних повноважень та компетенцій між рівнями реалізації владних 
повноважень, але й атрибутизацію фінансового забезпечення виконання таких функцій. При цьому 
обов’язковою вимогою щодо забезпечення реального змістовного наповнення самоврядування є 
інституціональна єдність його функціонального наповнення та фінансового забезпечення, що має 
здійснюватися через надання органам МСВ відповідного обсягу повноважень як щодо нормативного 
упорядкування інституціональних режимів виконання віднесених до їх компетенції завдань, так і щодо 
здійснення регулятивних дій, спрямованих на забезпечення дотримання встановлених ними норм в межах 
території.  

Положення 7. Розширення ФП місцевого самоврядування насамперед являє собою управлінський за 
змістом процес надання територіальною громадою, представленою органами МСВ, переважно 
опосередкованого регулятивного впливу (перш за все, через використання фінансових та податкових важелів, а 
також через внесення змін в інституціональні режими здійснення економічної та соціальної активності). 
Використання цільових орієнтирів спрямування на розширення ФП в контексті обґрунтування напрямків 
фінансової децентралізації має сприяти, по-перше, посиленню перспективної орієнтації бюджетного процесу 
(на засадах акцентування цільової спрямованості видатків бюджету), по-друге, зростанню фіскальної 
дисципліни у поєднанні із розширенням можливостей для покращення підприємницького клімату через, 
наприклад, часткове дерегулювання та податкове стимулювання окремих видів господарської діяльності (на 
основі підвищення обґрунтованості ідентифікації релевантних джерел податкових надходжень), по-третє, 
збільшенню усталеності розвитку та нарощенню здатності економічної системи щодо протидії кризовим 
явищам у фінансовому та інших секторах суспільства (в контексті обов’язкового дотримання фінансових вимог 
та нормативів), по-четверте, посиленню інтегрованості, системності та комплексності при розробці та реалізації 
планів та програм у різних сферах (соціальній, фінансовій, промисловій, інфраструктурній та ін.) та аспектах 
(національному, регіональному) розвитку держави. 

Положення 8. Виокремлення детермінант формування та розширення фіскального простору місцевого 
самоврядування для подальшого визначення пріоритетів децентралізації, орієнтованої на зміцнення фінансової 
бази самоврядування, має здійснюватися на основі застосування селективного ситуаційного підходу, що 
враховувати диференційований характер вимог щодо реального наповнення фінансової самостійності та 
автономії носіїв волі територіальної громади на місцевому рівні. В контексті здійснення в Україні заходів із 
децентралізації бюджетної системи держави та активізації процесів розбудови на місцевому рівні фінансового 
забезпечення територіального розвитку перспективною слід вважати орієнтацію на  активізації процесів 
мобілізації фінансових ресурсів, що обумовлюється саме обмеженістю наявного інституціонального 
забезпечення формування фіскального простору місцевого самоврядування. З іншого боку, саме недостатня 
сформованість та невисока ефективність адміністративних режимів бюджетного процесу на місцевому рівні, а 
також обмежена бюджетна ємність територій як детермінант фіскального простору місцевого самоврядування 
визначають в даному контексті доцільність орієнтації на нарощування фінансової бази самоврядування.  

Положення 9. Розробка та реалізація політики розширення фіскального простору МСВ при здійсненні 
фінансової децентралізації мають обов’язково ґрунтуватися на комплексному підході, що враховує наступне: 
по-перше, закономірності розкриття взаємозв’язку між ключовими детермінантами даного процесу 
(див. положення 8), по-друге, взаємозалежність складових ФП, таких як податковий потенціал (узагальнююча 
характеристика граничних можливостей та спроможності сукупності економічних процесів та господарських 
відносин щодо генерації фінансових результатів діяльності, які в рамках дії механізму оподаткування являють 
собою базу для формування податкових надходжень до державного та місцевого бюджету), бюджетний 
потенціал (відображення здатності місцевого самоврядування щодо залучення в додаткових (неподаткових) 
джерел фінансування заходів щодо вирішення завдань та досягнення цілей регіонального розвитку), бюджетна 



ємність (узагальнююча системна характеристика структурної побудови ФП місцевого самоврядування, яка 
відбиває ступень збалансованості та відповідності основних складових через визначення спроможності 
місцевого бюджету щодо здійснення додаткових видатків); по-третє, інституціональну включеність МСВ до 
загального контуру управління державним фінансами через встановлення використовуваних механізмів 
взаємодії бюджетів різних рівнів. 

Положення 10. Довгостроковий характер дій МСВ відносно розширення фіскального простору, що 
може визначатися навіть перманентним характером (при цьому слід враховувати, що часові рамки такого 
розширення виходять далеко за межі термінів реалізації заходів із фінансової децентралізації), обумовлює 
доцільність та необхідність відповідного збільшення горизонту планового процесу у цій сфері через 
впровадження в практику управління місцевими фінансами механізму середньострокового бюджетного 
планування. Впровадження методології середньострокового бюджетного планування на субнаціональному 
(регіональному) та місцевому рівнях означає зміну ідеології укладання та трансформацію змістовного 
наповнення бюджетного процесу, що здійснюється органами самоврядування: від простого збалансування 
доходів і витрат планового періоду (в короткостроковій перспективі) до реалізації стратегічного підходу, 
цілком узгодженого із концептом фіскального простору. 

Положення 11. Реалізація гарантій самостійності органів місцевого самоврядування залежить від 
закріплення достатніх і стабільних власних джерел доходів (оскільки лише стосовно них органи МСВ мають 
реальні повноваження щодо запровадження та збирання), що має сприяти скороченню кількості дотаційних 
місцевих бюджетів за рахунок підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування в розвитку 
власного податкового потенціалу. Удосконалення механізму формування та виконання доходної частини 
місцевих бюджетів пропонується здійснювати через реалізацію заходів фінансового (зміни у складі наявних 
джерел дохідної частини місцевих бюджетів або відповідних процедур розрахунку і зарахування) та 
організаційного (опосередкований вплив на наповнення місцевих бюджетів за доходами через розширення 
повноважень самоврядування у сфері визначення надходжень місцевих бюджетів, або через підвищення 
активності у фінансово-господарській сфері органів влади, або на підтримку високого рівня надійності 
контролю, обліку та моніторингу за наявними й можливими об’єктами, які генеруватимуть потік фінансових 
ресурсів до місцевих бюджетів) характеру. 

Положення 12. Інституціональне реформування системи місцевих податків і зборів в умовах 
фінансової децентралізації пропонується розглядати в контексті розбудови моделі місцевого оподаткування, в 
межах якої до повноважень МСВ буде нормативно віднесено права запровадження певного переліку місцевих 
податків і зборів, а також встановлення ставок оподаткування відповідно до закріплених податковим 
законодавством граничних меж. Необхідною передумовою для об’єктивізації виконання такого роду 
повноважень є нормативне (на національному рівні) упорядкування вимог до цих податків і зборів, а також 
формалізація для них процедур запровадження та адміністрування. Отже, зазначені місцеві податки та збори не 
повинні дублювати загальнодержавні податки, мають вводитися в дію через певний час (необхідний для 
адаптації до них потенційних платників) після прийняття такого рішення, відповідати додатковому обсягу 
послуг членам територіальної громади, що надаються органами МСВ та ін. Крім того, доцільно передбачити 
також норму, згідно з якою ці органи матимуть право запроваджувати власні податки і збори тільки після всіх 
встановлення обов’язкових податків і зборів, за наявності об’єктів оподаткування або умов, з якими пов’язане 
оновлення системи податків та зборів. За такий підхід, нормативно встановлений перелік повинен містити 
найбільш ефективні (з точки зору адміністрування) податки та збори, механізм акумулювання платежів за 
якими має забезпечувати виконання принципу економічної ефективності (надходження від податку мусять 
перевищувати витрати на його стягнення). 

Положення 13. Упорядкування органами МСВ норм і правил здійснення економічної активності в 
межах певної території, а також фіскальних аспектів регулювання територіально локалізованих економічних 
процесів і господарських відносин обов’язково повинно узгоджуватися із соціальними, екологічними, 
інфраструктурними та іншими аспектами забезпечення життєдіяльності та розвитку територіальної громади. В 
цьому контексті структурна побудова та фіскальне наповнення системи місцевих податків та зборів має 
враховувати економічні та інші параметри ресурсів території, які залучаються економічними агентами до 
господарського обороту та результати використання яких являють собою базу для стягнення податків та 
виплати зборів. Особливе місце в фіскальному упорядкуванні операцій із експлуатації ресурсною базою 
території має належати регулюванню сфери використання обмеженого обсягу ресурсів загального 
користування (водні, повітряні, екологічні, частково – житлово-комунальні та інфраструктурні, і т. ін.), 
відносно до яких майже не встановлено титулів власності та вартісних параметрів доступу. В даному випадку 
фіскальне регулювання (реалізацію якого пропонується здійснювати через започаткування відповідних 
місцевих зборів, а також штрафних санкцій за порушення встановлених територіальною громадою вимог) 
операцій з експлуатації ресурсів загального користування має ґрунтуватися на цільових орієнтирах збереження 
таких ресурсів як, по-перше, майже обов’язкової вимоги щодо якісного виконання органами місцевого 
самоврядування функцій із надання публічних послуг, і, по-друге, як вимоги щодо ресурсного забезпечення 
решти господарських процесів, що, в свою чергу, мають визначальне значення для розширення фіскального 
простору. 

Положення 14. Здійснення реформ, спрямованих на децентралізацію бюджетної системи держави та 
посилення змістовного наповнення реальної автономізації місцевого самоврядування, передбачає розширення 



використання в бюджетному процесі інструментарію програмно-цільового підходу. В контексті формування 
місцевих бюджетів використання програмно-цільового підходу обов’язково має враховувати суперечливий та 
розмаїтий склад пріоритетів діяльності місцевого самоврядування, необхідність оперативного реагування 
місцевої влади на проблемні ситуації (що може  призводити до підвищення ризиків непродуктивного 
використання бюджетних коштів), а також нагальність потреб у розширенні фіскального простору. Для 
урахування зазначених вимог та особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації 
державних фінансів пропонується підхід щодо послідовності розробки та виконання цільових проектів і 
програм територіального розвитку, який базується на інтеграції положень програмно-цільового підходу 
(реалізація яких здійснюється на основі застосування інструментарію методу аналізу ієрархій та аналітичної 
процедури структурування пріоритетів) та концепції розширення фіскального простору. 

Положення 15. Впровадження нових форм міжбюджетних трансфертів (освітньої, медичної субвенцій 
та ін.) має сприяти формуванню прозорих процедур надання фінансових ресурсів для виконання делегованих 
органам МСВ повноважень. Розширення використання в Україні цільових форм міжбюджетних трансфертів – 
галузевих субвенцій місцевим бюджетам – встановлює особливі вимоги щодо їх реалізації, що насамперед 
стосується таких характеристик: чіткість умов формування обсягу вертикальних цільових трансфертів; а також 
прозорість процедур розподілу, що передбачає зрозумілу й обґрунтовану систему норм і нормативів реалізації 
кожного виду суспільних послуг їх одержувачами. Виокремлення критеріїв надання умовних трансфертів, 
таких як критеріальна й результативна обумовленість, співфінансування та ін., допомагає підготувати широкий 
набір інструментів міжбюджетних відносин, системно узгодити їхні недоліки та переваги при реформуванні 
системи публічних фінансів, реалізації галузевих реформ. 

Положення 16. Повноцінне та ефективне виконання функцій органами місцевої влади щодо створення 
належних умов для соціально-економічного зростання держави потребують визначення стабільних і реальних 
джерел формування власних доходів місцевих бюджетів, сформованих не тільки з традиційних податкових 
надходжень та міжбюджетних трансфертів, але й з альтернативних джерел наповнення доходної частини 
місцевих бюджетів, таких як випуск муніципальних облігацій, банківського кредитування, муніципальних 
запозичень на зразок проектних позик та ін. При цьому слід відзначити, що повноцінне реформування системи 
місцевих запозичень неможливе без трансформації інституціональних засад акумулювання складових власної 
дохідної бази місцевого самоврядування (зокрема – податкової), оскільки саме податкові надходження є 
основним джерелом погашення заборгованості за позикою.  

Положення 17. Удосконалення методичного та інструментального забезпечення процесу розширення 
фіскального простору в умовах фінансової децентралізації передбачає не тільки збільшення фінансового 
забезпечення діяльності місцевого самоврядування, але й збільшення ефективності та результативності 
виконання цими органами делегованих державою функцій та вирішення місцевих питань. Підвищення 
відповідальності органів місцевої влади, а також забезпечення обґрунтованості та цільової орієнтації при 
використанні отриманих при розширенні фіскального простору додаткових надходжень до місцевого бюджету 
пропонується здійснювати через контроль та моніторинг задоволення комплексу вимог щодо виконання 
стандартів якості відповідних публічних послуг. 

Положення 18. Обов’язковою передумовою для оптимізації процесу розширення фіскального простору 
місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації є необхідність дотримання широкого кола 
вимог та обмежень щодо збереження стійкості фінансового стану держави та її територій. Крім того, 
розширення ФП може супроводжуватися також зростанням потенційної небезпеки збільшення фінансових 
ризиків, джерела виникнення яких пов’язані із перерозподілом владних повноважень, а також із негативним 
впливом на територіальний розвиток загроз ендогенного й екзогенного походження, дія яких посилюється 
через збереження моделі екстенсивного типу формування державного бюджету. Виявлення даного роду загроз 
додатково посилюється через такі кризові прояви: поглиблення диференціації територій за ознаками темпів 
соціально-економічного розвитку; посилення тенденцій до формування замкненого регіонального економічного 
простору та монополізації регіональних ринків; послаблення внутрішніх коопераційних зв’язків і 
міжрегіонального економічного співробітництва; порушення консолідації економічного простору країни. 
Наслідками прояву цих тенденцій є зростання ризиків неспроможності більшості громад щодо забезпечення 
стабільності саморозвитку, залучення інвестиційних ресурсів та ефективного використання наявного 
фінансового потенціалу для досягнення стабільного, збалансованого соціально-економічного розвитку на 
місцевому та національному рівнях. Необхідність запобігання негативним проявам такого роду визначає 
обов’язковість розбудови системи оцінювання фінансових ризиків використання податкових і неподаткових 
джерел розширення фіскального простору місцевого самоврядування. 

Висновки. Процес децентралізації державної влади обов’язково має розглядатися в нерозривній 
єдності як комплекс взаємоузгоджених заходів, спрямованих на розширення повноважень місцевої влади 
(політична децентралізація) в напрямку підвищення управлінської самостійності при вирішенні питань 
розвитку територій (адміністративна децентралізація) на умовах підвищення фінансової автономії місцевої 
влади через збільшення фінансової здатності щодо виконання на місцевому рівні переданих (делегованих, 
доручених) державою функцій, прав та обов’язків (фінансова або фіскальна децентралізація). Проведене 
узагальнення теоретичних підходів, систематизація принципових положень щодо закономірностей здійснення 
фінансової децентралізації, а також конкретизація методичного та інструментального забезпечення даного 
процесу дозволяють сформулювати авторську гіпотезу щодо формування теоретико-методологічного базису 



розширення фіскального простору МСВ, відповідно до чого виділено основні елементи, які характеризують та 
визначають ключові питання та протиріччя здійснення даного процесу. Для забезпечення цілеспрямованості, 
системності та взаємоузгодженості реформаторських заходів щодо формування фіскального простору 
місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації необхідним є розширення відповідного 
концептуального підґрунтя, що запропоновано здійснювати в рамках сформованого теоретико-методологічного 
базису на основі імплементації положень, поданих належно до елементів зазначеного базису. 

Напрямки подальших досліджень проблематики розширення фіскального простору місцевого 
самоврядування пов’язані із визначенням розробкою організаційно-економічного забезпечення формування 
фіскальних повноважень та відповідальності об’єднаних територіальних громад в Україні.  
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