
 
 
УДК 352:336.14(477) 
 

Я. А. Сарнецька, 
аспірантка,  

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ 
 

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Y. Sarnetska 

Postgraduate Student,  
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv 

 
FINANCIAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT 
 
У статті досліджено основні етапи формування місцевих бюджетів,  розвиток та 
становлення органів місцевого самоврядування України, описано зміст кожного етапу 
становлення. Проаналізовано нормативні документи про місцеві фінанси, якими визначалися 
склад місцевих бюджетів, права і обов’язки органів влади різних рівнів у питаннях місцевих 
фінансів, затвердження і виконання місцевих бюджетів, продемонстровано позитивні 
надбання даних документів, та чітке визначення складу доходів і видатків місцевих 
бюджетів, також досліджено джерела формування та наповнення місцевого бюджету, а 
саме податки. З’ясовано проблеми правового  регулювання організації та функціонування 
місцевої влади в умовах будівництва незалежної України. Розглянуто Закон України “ Про 
місцеве самоврядування”, основні положення закону, права та обов’язки органів місцевого 
самоврядування. 
 
In the article the main stages of formation of local budgets, development and formation of local 
self-government bodies of Ukraine are investigated, the content of each stage of formation is 
described.  The normative documents on local finances were determined, which determined the 
composition of local budgets, the rights and responsibilities of the authorities at various levels in 
matters of local finance, approval and execution of local budgets, demonstrated positive 
achievements of these documents, and clearly defined the composition of incomes and expenditures 
of local budgets,  formation and filling of the local budget, namely taxes.  The problem of the legal 
regulation of the organization and functioning of local authorities in the conditions of the 
construction of an independent Ukraine is clarified.  The Law of Ukraine "On Local Self-
Government", the main provisions of the law, the rights and duties of local self-government bodies 
are considered. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі розвиток та  становлення місцевого самоврядування набуло 
специфічної актуальності та значимості. З проголошенням незалежності України  майже одночасно розпочалася  



реорганізація місцевого самоврядування, що викликало значну зацікавленість до ролі цього інституту в різні 
періоди розвитку України. Місцеве самоврядування – це результат розвитку людської цивілізації, його витоки 
сягають родоплемінного самоврядування, що існувало ще до появи держави [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам становлення місцевого самоврядування та  
формування  місцевих бюджетів у вітчизняній фінансовій науці присвячені праці О. Бореславської, Д. 
Яворницького, С. Буковинського, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, К. Павлюк, О. 
Романенко, І. Грицяка ,А. Коваленко, Ю. Лебединського, А. Ткачука, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін. 
Вагоме  місце у дослідженні цих питань займають праці західних вчених А .Вагнера, Р. Грейста, Л. Штейна та 
інші [1-13]. 

Мета й завдання статті. Метою статті є дослідження місцевих фінансів та становлення органів 
місцевого самоврядування в умовах розвитку економіки України та виявлення позитивних зрушень у 
бюджетній системі країни. 

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 1997 р. встановив наступне поняття місцевого самоврядування: це 
гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного 
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 
законів України [2] . 

Так, О. Бореславська вказує, що місцеве самоврядування – це форма публічної влади, що реалізується 
специфічними суб’єктами – територіальними колективами і сформованими ними органами – та має особливий 
об’єкт – питання місцевого значення – і здійснюється на основі використання окремого виду публічної 
власності – комунальної (муніципальної) [2, с. 24]. 

Вищим органом міського управління того часу були народні збори громадян – членів міської громади, 
які обирали муніципальних магістратів і вирішували важливі питання міського життя. Кожне місто мало 
муніципальний сенат (представницький орган), а судову та адміністративну владу здійснювала муніципальна 
магістратура. Більш ніж за двохтисячолітню історію значення цього терміну  практично не змінилося. Зокрема, 
муніципалітетами в Стародавньому Римі називалися міста, що користувалися самоврядними правами, а 
сьогодні – це обрані населенням міські та сільські органи місцевого самоврядування, уповноважені громадою 
органи, що виконують визначені завдання і функції. 

Самоврядування в Україні веде свій початок від Магдебурзького права. Першим українським містом, 
яке у 1356 році отримало конфірмацію Магдебурзького права від галицького князя Болеслава-Юрія, було місто 
Львів. Згодом, у 1374 pоці Магдебурзьке право отримав Кам'янець- Подільський. Цей початковий етап 
характеризується впливом і поширенням західноєвропейських форм організації самоврядування. При цьому 
процес «європеїзації» самоврядування відбувався більш інтенсивно на землях нинішньої Західної України, 
включаючи Закарпаття. Класичним актом часткової децентралізації суверенної влади середньовічної держави 
та її правителя (короля) на рівень міста і його громади була Магдебурзька грамота (по імені міста Магдебурга у 
Німеччині) або коронні грамоти. Міські громади отримували разом із грамотами цілу систему пільг (зі сплати 
податків) і компетенцій для самостійного вирішення міською владою. Твердження про значну роль і значення 
запровадження магдебургського права знаходимо у багатьох авторів [9, с. 123-131].  

Подібних форм до сьогодення місцеве самоврядування набуває  за часів існування козацької держави. 
Підтвердження цьому знайшлося у Конституції П.Орлика 1710 року, де говорилося про станове 
самоврядування та були намагання закласти основи місцевого самоврядування.  

Так, у своїх дослідженнях Д. Яворницький зазначає, що всю територію було розподілено між полками, 
на чолі яких стояли виборні полковники. Полки поділялися на курені, очолювані виборними отаманами, а ті, у 
свою чергу, – на сотні, геть усі посади були виборними. Голову держави – Гетьмана – обирало січове коло. Він 
був найвищою державною посадовою особою. А найвищим представницьким органом – січове коло (рада), яке 
скликали тричі на рік – першого січня, на Великдень та на Покрову. У роботі ради брали участь усі козаки. 
Зібрання відбувалося урочисто, із дзвонами литавр, виносом військових клейнодів, бунчука та прапорів. Січове 
коло обирало не лише Гетьмана, а й суддю, писаря, осавула, курінних отаманів, а також перерозподіляло землі, 
ліси, водойми, затверджувало кордони, територіально-адміністративні структури та козацьку старшину [13, с. 
557]. 

У Російській імперії були створені нові станові органи самоврядування (міські думи, земські управи, 
сільський схід). Загалом можна сказати, що місцеве управління України у дореформений час було 
неоднозначним і віддалене від норм закону, які потребували реорганізації. В той час право приймати рішення 
щодо збирання суспільних доходів і витрачання зібраних коштів належить народу. Однак ухвалення рішень у 
фінансовій сфері безпосередньо всією громадою можливе тільки під час проведення референдумів і 
спостерігається дуже рідко. Свої права щодо визначення напрямів спрямування суспільних коштів громадяни 
делегують своїм представникам в органах державної влади та місцевого самоврядування. Тому рішення про 
використання бюджетних ресурсів у демократичній країні приймають політики, обрані громадськістю [5, с. 
101]. 
Виникнення та розвиток перших місцевих бюджетів у сучасному розумінні  тісно пов’язано з появою і 
функціонуванням в Росії та Україні земств, тобто місцевого самоврядування, яке діяло під керівництвом 
дворянства і остаточно сформувалось наприкінці XIX ст. у процесі проведення кріпосної реформи. У процесі 
розвитку місцевих бюджетів України від другої половини ХІХ ст. до початку ХХІ ст. можна виділити наступні 
етапи (табл. 1). 



 
Таблиця 1. 

Основні етапи розвитку місцевих бюджетів та становлення місцевого самоврядування 
Період становлення Суть періоду 

1864-1917рр. Визначення напрямків витрачання коштів земських бюджетів, дохідних джерел, 
формування та вдосконалення місцевого оподаткування 

1917-1931 рр. Законодавче оформлення місцевих бюджетів, засад їх функціонування, впорядкування 
місцевого оподаткування, механізму надання субсидій, вдосконалення структури 
доходів і видатків місцевих бюджетів 

1931-1959 рр. Зростання обсягів місцевих бюджетів, збільшення їх залежності від державного 
бюджету, включення місцевих бюджетів до держбюджету,  
скорочення переліку місцевих податків і зборів 

1959-1992 рр. Зміни в структурі доходів місцевих бюджетів, піднесення ролі платежів з прибутку, 
зміни в бюджетному процесі 

1992-по нинішній час Законодавча регулювання бюджетних відносин, системи оподаткування,  
формування зацікавленості місцевої влади у збільшенні доходів  
місцевих бюджетів. Прийняття Бюджетного кодексу України 

*складено автором за матеріалами[5] 
 

У 1864 р. вийшло і одержало силу закону Положення про земські заклади. В цьому документі була 
зроблена спроба відокремити з місцевого управління ті господарські справи, які слід було передати у повне 
відання земств. Основу доходів земських бюджетів на той час складало майнове оподаткування, в першу чергу, 
землі. Майнові податки досягали 2/3 сукупних доходів земських бюджетів, решта майже порівну поділялась 
між дотаціями, які надавала держава земствам, та іншими надходженнями (доходами від належного майна, 
податками з промисловості і торгівлі, судовим митом, збором з документів за громадянськими справами, які 
розглядалися земськими чиновниками в судах тощо). Містам Росії ХІХ ст. – початку ХХ ст. притаманною 
ознакою  була велика різноманітність податків та їх ставок . Також справлялись податки з коней, екіпажів, 
собак, трактирного та перевізного промислу; велика кількість дріб’язкових податків: збір за карбування мір і 
ваг, за використання ваги на торгових місцях, з аукціонних продажів тощо. В деяких регіонах 
запроваджувалися податки з товарів, що ввозились у місто і вивозились з міста. Надходження від таких 
податків мали цільове спрямування: кошти використовувалися на будівництво й утримання необхідних 
портових будівель і споруд, під’ їзних шляхів. Разом зі створенням земств у Росії розпочалося становлення 
місцевого самоврядування, яке супроводжувалося процесом децентралізації влади[5 с.55]. 

В період з 1918 р. до 1930 р. відбувалося відновлення інституту місцевих фінансів і місцевих бюджетів, 
ліквідованих у процесі революційного перевороту. У 1919 р. було прийнято Декрет «Про грошові кошти і 
видатки місцевих рад», у якому зазначається склад надходжень та видатків місцевих бюджетів, умови надання 
допомог із загальнодержавних коштів для запобігання дисбалансів, а також розмежовано податки між 
окремими видами місцевих бюджетів.  

У 1921 році Декретом «Про місцеві грошові кошти» було надано право місцевим органам вводити 
самостійні місцеві податки, але в зв’язку з тим, що всі податкові надходження зараховувалися в дохід держави 
(місцеві органи використовували лише одержані грошові кошти на покриття дозволених раніше кошторисних 
кредитів на місцеві потреби), то Декрет визначав лише нові види державних податків. Важливими 
нормативними документами стали Положення про місцеві фінанси, якими визначалися склад місцевих 
бюджетів, права і обов’язки органів влади різних рівнів у питаннях місцевих фінансів, затвердження і 
виконання місцевих бюджетів [5]. 

Наступний етап  розвитку місцевих бюджетів (1930–1950 рр.) відбувався під впливом зміцнення 
адміністративно-командних методів управління. Бюджетна система характеризувалася суворою централізацією, 
це стосувалося і місцевих бюджетів. У 1930 р. була проведена податкова реформа, яка змінила розмежування 
доходів між окремими ланками бюджетної системи, внаслідок чого відбулась зміна механізму бюджетного 
регулювання від прямих вилучень коштів місцевих бюджетів  до системи відсоткових відрахувань від доходів. 
У 1938 р. було прийнято рішення про включення місцевих бюджетів в єдиний державний бюджет, що стало 
логічним завершенням процесу централізації.  

В період   з 1941 по 1945 рр. централізація бюджетних коштів набула ще більшого розмаху і 
супроводжувалася складним періодом воєнного часу. Серед змін, що стосувалися місцевих бюджетів, можна 
визначити, що існував перелік  місцевих податків і зборів, який був незмінним багато наступних років                 
( податок з будівель; земельна рента; збір з власників транспортних засобів; разовий збір на колгоспних ринках) 
[5]. 

Черговий етап у розвитку місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування України тривав 
протягом 1960–1990 рр., коли відбувалося не значне  послаблення централізації. Протягом року в період з 1959 
по 1960 роки республіканському рівні були ухвалені закони про бюджетні права. Місцеві бюджети існували у 
складі державного бюджету, в основу яких входило забезпечення необхідними грошовими коштами заходів 
будівництва, здійснюваного місцевими органами державної влади. Також місцевим радам було надано певні 
права, а саме:  

• вони могли збільшувати загальні суми доходів та загальні суми видатків без зміни розмірів 
встановлених відрахувань від загальнодержавних  податків і доходів; 



•  направляти додатково одержані при виконанні місцевих бюджетів доходи на фінансування 
народного господарства і соціально-культурні заходи.  

• передбачався механізм компенсації місцевим бюджетам коштів з республіканського бюджету в разі 
прийняття рішень, які збільшують видатки або зменшують доходи місцевих бюджетів, а також зворотні 
процедури вилучення коштів. 

У 1960–1980 рр. приймається низка законодавчих актів, спрямованих на посилення ролі органів 
місцевого самоврядування та місцевих рад. Серед основних змін можна виділити такі[5, с. 62]: 

• розширення прав міських та районних рад зі встановлення додаткових пільг щодо державного мита, 
прибуткового податку з населення, використання додатково одержаних доходів і сум перевищення доходів над 
видатками; 

• розширення прав сільських й селищних рад у використанні бюджетних коштів, наданні пільг щодо 
місцевих податків і зборів та сільськогосподарського податку, призначенні в межах коштів сільських бюджетів 
допомоги особам, які мали права на одержання державних пенсій; 

• передача у розпорядження місцевих рад підприємств місцевої промисловості, комунального 
господарства, торгівлі та інших закладів, які раніше знаходились у розпорядженні рад вищого рівня; 

• запровадження  ресурсного платежу – плати за воду і спрямування 50% усіх надходжень у доходи 
місцевих бюджетів; 

• зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок надходження платежів з прибутку, податку з 
обороту та надбавок до роздрібних цін на товари народного споживання поліпшеної якості. 

У другій половині 1980-х рр. збалансування місцевих бюджетів здійснювалось за допомогою двох 
випробуваних методів: відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків та надання бюджетних 
трансфертів (дотацій, субсидій, субвенцій). 

Головним регулюючим доходом був податок з обороту, а також прибутковий податок з населення та 
надходження від реалізації державної внутрішньої виграшної позики. Поступова відмова наприкінці 1980-х рр. 
від командно-адміністративних методів керівництва економікою та створення необхідних умов для розвитку 
ринкових засад. Було розпочато  роботу зі створення нового фінансового механізму, зокрема  обсяги видатків 
республіканських та місцевих бюджетів повинні були плануватись лише за рахунок доходів, одержаних на 
відповідних територіях. Крім того, передбачалося впровадження стабільних нормативів тривалої дії при 
визначенні видатків з місцевих бюджетів і, в першу чергу, на соціально-культурні заходи, житлово-комунальне 
та дорожнє господарство.  Ряд ухвалених законів протягом 1990 р. створили необхідне підґрунтя для 
відновлення у наступні роки місцевого самоврядування і місцевих фінансів в умовах незалежної Української 
держави Після виборів Президента 1991 р. почалися внесення змін і доповнень до Конституції, відповідна 
корекція українського законодавства. Саме на початку 1992 р., у лютому-березні, були прийняті два нових 
закони “Про представника Президента України” та “Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і 
регіональне самоврядування”. Нову редакцію Закону про місцеве самоврядування було ухвалено 1992 р. У ній 
було враховано передання частини повноважень від обласних та районних рад представникам Президента. 
Головним наслідком введення документа стало те, що на районному й обласному рівнях Ради народних 
депутатів позбавлялися власних виконавчих органів і набували характеру виключно представницьких органів. 
Лише на рівні населених пунктів функціонувало реальне самоврядування.  Оскільки ще перша редакція Закону 
“Про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування” ліквідувала підпорядкування рад одна одній 
по вертикалі, то введення інституту представників Президента мало остаточно ліквідувати радянську модель 
влади і створити систему влади, у якій поєднується принцип забезпечення в регіонах державного управління 
через місцеві державні адміністрації із широкою самодіяльністю громадян у населених пунктах через органи 
самоврядування з досить широкими повноваженнями [6]. 

Одним із позитивних надбань даних документів було чітке визначення складу доходів і видатків 
місцевих бюджетів.  

Слід зазначити, що основними засадами існування місцевих бюджетів,   полягало в наступному [5]: 
• забезпечення за допомогою місцевих бюджетів необхідними коштами фінансування заходів 

економічного і соціального розвитку; 
• самостійна участь місцевих рад у розробці, затвердженні і виконанні бюджетів, визначення розмірів 

видатків на утримання органів місцевого управління; 
• збільшення в межах наявних коштів норм видатків на утримання житлово-комунального 

господарства, закладів охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, культури і спорту, встановлення 
додаткових пільг і допомог окремим категоріям населення. 

Отже, зміна пріоритетів соціально-економічного зумовила проведення деяких позитивних зрушень як у 
бюджетній системі загалом, так і у сфері місцевих бюджетів. Проте неспроможність забезпечити ефективне 
функціонування економіки за допомогою виключно командних методів стала цілком очевидною.  

Останній етап у розвитку місцевих бюджетів України розпочався в 1992 р. і триває до цього часу. 
Головною його ознакою є неухильне зміцнення позицій органів місцевого самоврядування як однієї з 
найважливіших передумов для побудови демократичного суспільства. Основним надбанням даного етапу 
стали: законодавча регламентація функціонування бюджетної системи України, місцевих бюджетів, системи 
оподаткування і, зокрема, місцевих податків та зборів, бюджетного регулювання і порядку надання бюджетних 
трансфертів; формування механізму зацікавленості органів місцевої влади у збільшенні доходів як державного, 
так і місцевих бюджетів[5, ст. 61]. 



Також в 1995 р., відповідно до Конституційного договору, функції виконавчої влади на місцях і 
місцевого самоврядування були знову розділеними. На базі виконкомів обласних та районних рад було 
утворено систему органів місцевих державних адміністрацій, які підпорядковувались по вертикалі знизу вгору 
аж до рівня Президента України. Договір передбачав тільки один первинний рівень самоврядування – село, 
селище, місто. В областях, містах Києві і Севастополі, районах відповідні ради стали представницькими 
органами з обмеженими функціями. Водночас Конституція України закріпила дві системи публічної влади на 
території області та району, які є різними за формою, структурою, принципами формування й механізмом 
функціонування: місцеві державні адміністрації, які є місцевими органами державної виконавчої влади; місцеве 
самоврядування як владу територіальних громад[7]. 

В 1997 р. був прийнятий Закон України “Про місцеве самоврядування”. Але тепер, на відміну від 
попередніх, він уже підкріплений і захищений Конституцією України 1996 р., що дає можливість сподіватися 
тільки на подальше закріплення і здійснення принципів самоврядування на практиці. 

 У Законі було розкрито принципи здійснення місцевого самоврядування (ст. 4), дано характеристику 
елементів системи місцевого самоврядування, зокрема його органів та посадових осіб (ст. 5). Цей Закон 
передбачив на рівні областей і районів механізм делегування повноважень районних і обласних рад 
відповідним місцевим державним адміністраціям. Так, відповідно до ст. 44 Закону районні й обласні ради 
делегують відповідним місцевим державним адміністраціям чітко визначений перелік повноважень [8]. 

 Таким чином, можна стверджувати, що Конституція України та Закон України “Про місцеве 
самоврядування” 1997 р. фактично підсумували перший етапом реформи, який завершився утвердженням 
інституту місцевого самоврядування як елементу демократичного конституційного ладу держави. Одночасно 
було закладено передумови для наступного етапу  реформи, який має вивести місцеве самоврядування в 
Україні на рівень вимог Європейської хартії місцевого самоврядування [10]. До системи місцевого 
самоврядування входили сільські, селищні, міські Ради народних депутатів і їх органи, інші форми 
територіальної самоорганізації громадян. Територіальну основу місцевого самоврядування становили сільрада, 
селище, місто, а органами місцевого самоврядування були відповідні Ради народних депутатів. З метою більш 
ефективного здійснення своїх прав і обов’язків органи місцевого самоврядування могли об’єднуватись в 
асоціації, інші форми добровільних об’єднань. Поряд з місцевим самоврядуванням Закон виділяв регіональне 
самоврядування, основу якого становили район і область. Структура влади в Україні змінилась за новою 
Конституцією України, прийнятою українським парламентом 1996 року. 

Висновки й перспективи подальшого дослідження. Представлений матеріал, дає можливість робити 
висновки про те, що існують давні та  глибокі історичні корені розвитку місцевого самоврядування в Україні. 
Збираючи здобутки  науки,  підходи до визначення теорій місцевого самоврядування, практичні аспекти органів 
місцевого управління, історичні надбання  самоврядних інституцій, сучасні  тенденції та розробки вчених та 
вже існуючу нормативно-правову базу, можна з впевненістю стверджувати, що в Україні з плином часу 
сформувались головні засади місцевого самоврядування, які мають досить вагоме значення для побудови 
демократичної країни зі стабільним та  розвиненим місцевим управлінням.  

Вирішальне значення для забезпечення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування у 
більшості випадків мають доходи місцевих бюджетів. Це пояснюється так: об’єкти комунальної, а також 
спільної власності переважно належать до невиробничої сфери, вони не дають значних надходжень коштів 
органам місцевого самоврядування, а є неприбутковими організаціями і, як правило, знаходяться на повному, 
рідше − частковому утриманні за рахунок коштів місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування 
позбавлені права створення позабюджетних цільових і валютних фондів. Запровадження таких жорстких 
обмежень було спричинено чисельними порушеннями у формуванні позабюджетних фондів, надходженням до 
них коштів, які повинні надходити до місцевих бюджетів, відсутності дієвого контролю за використанням 
даних фондів. 

Проблеми правового  регулювання організації та функціонування місцевої влади в умовах будівництва 
незалежної України особливо важливі. Автономне їх вирішення має бути надійним  фактором демократичного 
конституційного ладу. Місцеве самоврядування поступово входить у життя Українського народу та відіграє 
значну роль в їх розвитку . Слід зазначити, що велике значення розвитку місцевого самоврядування має 
історичний досвід і формування концепцій протягом численних століть. Саме ці концепції відобразилися в 
Законі України “Про місцеве самоврядування” та Конституції України. Закон визначає місцеве самоврядування 
як один із основних інститутів  розвитку демократичних процесів. Водночас процес розвитку місцевого 
самоврядування в нас проходить нелегко. Найголовнішим аспектом в подальшому розвитку місцевого має 
стати вдосконалення законодавства. Після цього необхідно вирішити багато базисних соціально-економічних 
проблем регіонів. В свою чергу можна сказати,  розвиток регіонів, як відомо, запорука стабільності і 
процвітання держави загалом. 
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