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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах сьогодення потреба перегляду політики 

фінансового забезпечення розвитку держави, зокрема в частині удосконалення 

механізму оподаткування є ключовою проблемою, що пов’язана з 

трансформаційними змінами системи публічного управління та посиленням ролі 

місцевого самоврядування. Водночас удосконаленню механізму оподаткування 

в контексті сучасних викликів та системних реформ в Україні повинні 

передувати чітко визначені комплексні заходи щодо трансформації податкової 

системи, сформовані на засадах науково обґрунтованої податкової політики як 

складової частини бюджетної доктрини розвитку держави. Необхідність таких 

трансформацій зумовлена чинниками зміни засад бюджетно-податкового 

забезпечення розвитку держави в контексті вектору децентралізації та 

адміністративно-територіальної реформи, а також системними суб’єктивними й 

об’єктивними причинами неефективності, недосконалості діючої податкової 

системи в умовах розвитку Української держави. В цьому контексті обрана тема 

дослідження характеризується актуальністю та своєчасністю.  

Дослідженню теоретичних засад та практичних аспектів розвитку 

податкової системи присвячено праці таких зарубіжних науковців як:                

А. Вагнер, П. Девідсон, Дж. М. Кейнс, А. Лаффер, Дж. Д. Норт, А. Пігу,            

Д. Рікардо, А. Сміт, Л. Штейн; а також вітчизняних вчених, зокрема:                   

В. Андрущенка, Н. Бак, В. Баранової, З. Варналія, О. Василика, Н. Демчишака, 

О. Десятнюк, Т. Єфименко, О. Замасло, Ю. Іванова, М. Карліна, А. Крисоватого, 

М. Крупки, С. Лазура, А. Луцика, Ю. Ляшенка, І. Лютого, П. Мельника,              

В. Опаріна, О. Підхомного,  Г. П’ятаченка, С. Рибака, А. Соколовської,               

Л. Тарангул, В. Федосова, К. Швабія, С. Юрія. Проблеми реформування 

місцевого самоврядування та його впливу на фінансову спроможність 

територіальних громад розкрито у працях В. Бесчастного, Н. Бикадорової,          

О. Бобровської, Ю. Ганущака, О. Кириленко, Т. Крушельницької,                       

М. Кульчицького, М. Латиніна, І. Луніної, Б. Малиняка, Н. Пігуль, О. Піхоцької, 

М. Пухтинського, Є. Регульського, В. Русіна, Ю. Раделицького та інших.  

Водночас у вітчизняній науковій літературі питання розвитку податкової 

системи в умовах реформи місцевого самоврядування та посилення ролі 

територіальних громад щодо акумулювання податків і зборів до місцевих 

бюджетів є недостатньо дослідженим. Враховуючи вектор реформування 

податкової системи та зміни засадничих орієнтирів бюджетно-податкової 

політики, акцент уваги на проблемі ролі органів місцевого самоврядування у 

справлянні податків до місцевого бюджету та удосконаленні механізмів їх 

справляння є особливо важливим. Вказане вище зумовило вибір теми наукового 

дослідження, його мету та структуру.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконувалась відповідно до науково-дослідних тем Львівського 

національного університету імені Івана Франка, зокрема: «Формування 

фінансового потенціалу національної економіки» (номер державної реєстрації 

0116U001677), в межах якої автором досліджено теоретичні аспекти розвитку 

податкової системи в умовах реформи місцевого самоврядування та здійснено 
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аналіз впливу бюджетно-податкового механізму на податкову спроможність 

бюджетів на рівні регіонів та об’єднаних територіальних громад після початку 

реформи місцевого самоврядування; «Проблеми теорії і практики обліково-

аналітичних наук в умовах гармонізації до стандартів ЄС» (номер державної 

реєстрації 0118U000599), де автор визначив шляхи удосконалення податкової 

системи в контексті забезпечення фінансової спроможності місцевого 

самоврядування в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

удосконалення теоретико-методичних засад та розроблення практичних 

рекомендацій щодо трансформації податкової системи України в умовах 

реформування місцевого самоврядування.  

Реалізація мети дослідження зумовила постановку і розв’язання таких 

завдань:  

- поглибити розуміння розвитку податкової системи на підставі 

узагальнення наукових підходів цього процесу у трансформаційних змінах 

України;  

- розвинути теоретико-інституційні засади розвитку податкової системи 

України у період реформування місцевого самоврядування для визначення 

напряму бюджетно-податкових змін в державі та їх ролі у децентралізації 

фінансових відносин;  

- визначити організаційно-економічні основи формування фінансової бази 

територіальних громад в умовах децентралізації для виявлення впливу реформи 

у сфері бюджетно-податкових відносин на функціонування бюджетів 

адміністративно-територіальних формувань базового рівня; 

- з’ясувати сучасний стан та виявити тенденції функціонування 

вітчизняної податкової системи в умовах реформи місцевого самоврядування; 

- оцінити розвиток податкової системи територіальних громад з метою 

визначення детермінант впливу на їх фінансову спроможність; 

- узагальнити та систематизувати зарубіжний досвід розвитку податкової 

системи в умовах фінансової децентралізації з метою пошуку можливостей його 

імплементації в Україні; 

- обґрунтувати концептуальні засади розвитку податкової системи для 

посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування; 

- сформувати наукові підходи до окреслення пріоритетів розвитку 

податкової системи в рамках нової архітектоніки адміністративно-

територіального устрою України; 

- розробити пропозиції щодо підвищення ефективності справляння 

податків у територіальних громадах в Україні.  

Об’єктом дослідження є процес розвитку податкової системи в Україні.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, організаційно-

економічні засади розвитку та прикладні аспекти трансформації податкової 

системи України в умовах реформи місцевого самоврядування.  

Методи дослідження. Теоретична основа, наукова і методична база 

дисертації ґрунтуються на положеннях економічної теорії, державних фінансів, 

місцевих фінансів та міжбюджетних відносин. Для формування організаційно-
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економічних засад розвитку податкової системи в умовах реформи місцевого 

самоврядування використана низка сучасних наукових методів, зокрема: 

діалектичний метод пізнання – застосовано з метою концептуалізації розвитку 

податкової системи в умовах децентралізації; порівняльний аналіз – з метою 

співставлення особливостей розвитку системи оподаткування на рівні 

територіальних громад; абстрактно-логічний метод – застосовано для 

формування науково-теоретичних узагальнень та висновків з проведеного 

дослідження; метод графічної візуалізації – використано з метою забезпечення 

якісного наочного представлення результатів розрахунків; метод системного 

аналізу – в процесі дослідження основних тенденцій, виявлення 

закономірностей розвитку податкової системи, а також чинників, що їх 

зумовлюють; формальної і діалектичної логіки – для виявлення можливостей 

адаптації зарубіжного досвіду розвитку податкової системи в умовах 

децентралізації до вітчизняної практики та обґрунтування стратегічних підходів 

до реформування податкової системи в Україні; економіко-математичний метод 

– використано з метою оцінювання податкової дієвості бюджетів 

територіальних громад в результаті реформи місцевого самоврядування та змін 

до бюджетно-податкового законодавства.  

Інформаційною базою дисертаційної роботи є нормативно-правові акти 

України, матеріали Міністерства фінансів України, Державної фіскальної 

служби України, Державної податкової служби України, Державної 

казначейської служби України та Державної служби статистики України, 

публікації вітчизняних і зарубіжних науковців із проблематики розвитку 

податкової системи і децентралізації, матеріали періодичних видань та власні 

дослідження автора. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні  

теоретико-методичних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо 

розвитку податкової системи України в умовах реформування місцевого 

самоврядування, зокрема:  

удосконалено: 

- концептуальні засади розвитку податкової системи в умовах посилення 

фінансової спроможності місцевого самоврядування, адаптовані до орієнтирів 

податкової реформи як складової системних секторальних реформ, 

обґрунтованих в координатах стратегії сталого розвитку України. Концепція 

ґрунтується на застосуванні інклюзивного підходу та передбачає формування 

конкурентоспроможної податкової системи, зростання економіки та досягнення 

фінансової спроможності територіальних громад завдяки ефективному 

включенню органів місцевого самоврядування до розвитку сфери 

оподаткування на місцевому рівні. Практична реалізація пропонованого підходу 

дозволить досягнути високого рівня фінансової та управлінської спроможності 

територій, оптимізації балансу інтересів усіх суб’єктів податкових відносин; 

- методичний підхід до оцінювання податкової достатності бюджетів 

територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування, який, на 

відміну від існуючих, ґрунтується на обчисленні індексу податкової достатності 

місцевих бюджетів із застосуванням методу побудови інтегральних індикаторів, 
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містить чотири етапи та передбачає розрахунок шести коефіцієнтів. 

Застосування цього підходу дає змогу диференціювати територіальні громади за 

рівнем ефективності акумулювання податкових доходів до місцевих бюджетів, 

визначити тенденції та ризики функціонування громад й результативності дій 

органів місцевого самоврядування щодо використання наданих їм повноважень 

у сфері оподаткування, що є орієнтиром для розробки напрямів розвитку 

податкової системи в умовах реформи місцевого самоврядування; 

- теоретико-організаційні підходи до трансформації податкової системи в 

рамках нової архітектоніки адміністративно-територіального устрою України в 

частині пропозиції дає змогу розподілу фіскальних платежів між різними 

рівнями бюджетної системи, що дозволить якісно надавати соціальні послуги 

населенню та впливати на соціально-економічний розвиток території; 

- науково-практичний підхід до застосування механізму 

самооподаткування населення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) як 

інструменту співпраці органу місцевого самоврядування та населення 

територіальної громади, згідно з якою забезпечується залучення жителів до 

акумулювання й розподілу податкового ресурсу, зокрема в частині  

самостійного обрання проектів для фінансування, встановлення умов та 

нормативів самооподаткування. Основою запропонованої моделі є 

акумулювання фінансових ресурсів на засадах паритетності: вклад органів 

місцевого самоврядування визначено на рівні не нижче обсягів грошових коштів 

внесених мешканцями у фінансування обраних проектів;  

набули подальшого розвитку: 

- тлумачення змісту поняття «податкова система» як сукупність 

фінансових взаємовідносин між державою та платниками податків з приводу 

акумулювання фінансових ресурсів до бюджетів різних рівнів у процесі 

перерозподілу створеного продукту з метою формування достатніх фінансових 

ресурсів держави та місцевого самоврядування і забезпечення економічного 

розвитку територій. Такий підхід акцентує увагу на потребі реалізації 

внутрішнього потенціалу податку та концентрації в місцевому бюджеті 

максимальних податкових надходжень за умови збереження відтворювальних 

процесів в сфері ведення підприємництва;  

- теоретичні засади розвитку податкової системи в умовах реформи 

місцевого самоврядування, з огляду на його розгляд як процесу позитивних 

зрушень у взаємодії між державою, органами місцевого самоврядування, 

органами Державної фіскальної служби та платниками податків з приводу 

акумулювання фінансових ресурсів до бюджету в процесі перерозподілу 

створеного продукту та повноважень між рівнями управління на засадах 

децентралізації під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників та в межах 

визначених законодавчих норм, які полягають у досягненні фінансової 

спроможності за рахунок ефективного справляння податкових платежів та 

позитивного впливу на соціально-економічний стан території. Акцентовано на 

взаємоузгодженості інтересів державного й місцевих бюджетів, зростанні ролі 

місцевого самоврядування як суб’єкта розвитку податкової системи в процесі 

досягнення фінансової самодостатності територій;  
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- науково-організаційний інструментарій розвитку податкової системи, 

який розширено з урахуванням досвіду розвинених країн, що дало змогу 

обґрунтувати основні соціально-економічні цілі функціонування ефективної 

податкової системи: фіскальну достатність, забезпечення економічної 

стабільності та розвиток як інструменту зменшення податкової нерівності. 

Акцент на зазначені цілі дасть змогу забезпечити високу дієвість суб’єктів 

податкових відносин у акумулюванні податкових доходів до бюджетів, а також 

досягти балансу інтересів платників податків; 

- концептуальні орієнтири модернізації інституційно-правових засад 

розвитку податкової системи на місцевому рівні в контексті посилення 

мотивації територіальних громад ефективно використовувати ресурси і власні 

можливості, які спрямовані на: розширення прав органів місцевого 

самоврядування у сфері адміністрування та контролю за сплатою місцевих 

податків і зборів; забезпечення доступу посадових осіб місцевого 

самоврядування до інформації про сплату обов’язкових платежів фізичними 

особами; впровадження муніципальних фіскальних реєстрів нерухомого майна, 

що дасть змогу збільшити податкові надходження до місцевого бюджету; 

- науково-методичні підходи до оптимізації порядку зарахування податку з 

доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів, що передбачає різні механізми 

справляння податку до обласних, районних бюджетів і до бюджетів 

територіальних громад. На відміну від існуючих, пропоновані підходи 

передбачають зарахування податку до обласного та районного бюджету за 

місцем розташування суб’єкта господарювання, на якому зайняті особи, з 

доходів яких сплачується податок, а  до бюджетів територіальних громад – 

шляхом пропорційного розподілу надходжень за місцем праці особи-працівника 

та за місцем її реєстрації (або фактичного проживання), що сприятиме 

справедливому розподілу надходжень між бюджетами та участі мешканців 

громад у забезпеченні їхньої фінансової спроможності. 

Практичне значення отриманих результатів. Практична значущість 

одержаних результатів полягає в оцінці податкової дієвості бюджетів 

територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування та 

напрямів підвищення податкової спроможності громад. Безпосереднє практичне 

значення мають такі результати дослідження: методичні засади оцінювання 

податкової дієвості бюджетів територіальних громад в умовах реформи 

місцевого самоврядування, модель форми самооподаткування населення ОТГ як 

інструменту співпраці органу місцевого самоврядування із мешканцями громад, 

концептуальні засади розвитку податкової системи в контексті посилення 

фінансової спроможності місцевого самоврядування. Відповідні пропозиції та 

ключові положення дисертаційної роботи пройшли апробацію та прийняті до 

впровадження в діяльності: Головного управління ДПС у Львівській області 

(довідка № 48004/113-01-04-06-09 від 09.12.2020 р.); Львівської обласної 

державної адміністрації (довідка № 132-12/02-20 від 12.02.2020 р.); 

Миколаївської районної державної адміністрації (довідка №02-13/0-1104/03 від 

18.05.2020 р.); Підберізцівської сільської ОТГ (довідка № 1426 від 26.12.2019р.). 

Науково-методичні результати дисертаційної роботи використовуються 
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при підготовці навчально-методичних матеріалів і викладанні дисциплін, 

зокрема: «Бюджетна система», «Податкова система», «Бюджетний 

менеджмент», «Державний фінансовий контроль» ЛНУ імені Івана Франка 

(довідка № 3117-9 від 13.11.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, положення та 

розробки, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дослідженні використано лише ті положення, 

ідеї та висновки, що є результатом особистих напрацювань автора.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації розглянуто й схвалено на таких всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Contemporary socio-economic issues of 

Polish-Ukrainian cross-border cooperation» (Warsaw, 2017 р.), «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки» (Київ, 2019 р.), «Проблеми та шляхи 

забезпечення ефективного функціонування і стабільного розвитку банківської 

системи та економіки» (Київ, 2020 р.), «Прогнозування економічного 

відновлення національної економіки» (м. Одеса, 2021 р.), «Achievements and 

prospects of modern scientific research» (Buenos Aires, 2021 р.), «Актуальні 

питання розвитку сучасної науки та освіти» (Львів, 2021 р.), «Трансформаційні 

процеси національної економіки: теоретичні і практичні аспекти» (Львів, 

2021р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 19 наукових праць 

загальним обсягом 8,64 д.а. (у тому числі автору належить 6,07 д.а.). У наукових 

фахових виданнях України опубліковано 9 статей, з них 7 – у виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз; 2 статті – у наукових 

періодичних виданнях інших держав; 7 – публікації апробаційного характеру; 1 

– у інших наукових виданнях. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 216 сторінок. Основний текст дисертації викладено на 177 

сторінках. Робота містить анотацію, 15 таблиць, 39 рисунків, список 

використаних джерел зі 194 найменувань та 7 додатків. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету та основні завдання, об’єкт і предмет дослідження,  наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення результатів, відомості про їх апробацію. 

У першому розділі «Теоретичні основи розвитку податкової системи в 

умовах реформування місцевого самоврядування» досліджено науково-

теоретичні підходи до розвитку податкової системи, обґрунтовано інституційні 

засади модернізації податкової системи України в період реформування 

місцевого самоврядування та визначено її роль як чинника формування 

фінансової бази територіальних громад.  

Ретроспективний аналіз розвитку теорій оподаткування, узагальнення 

наукових підходів до розкриття сутності податків дало змогу акцентувати на 

системності поняття та потребі комплексного розгляду в контексті 
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трансформації розуміння податку від усвідомлення як обов’язкового платежу 

до визначення його фіскальної та регулюючої ролі у впливі держави на 

розвиток національної економіки.  

Враховуючи комплексний підхід до тлумачення податків, податкова 

система розглядається як сукупність фінансових взаємовідносин між 

державою та платниками податків з приводу акумулювання фінансових 

ресурсів до бюджету в процесі перерозподілу створеного продукту з метою 

забезпечення надходжень до бюджету та стимулювання економічного 

розвитку територій. Розвиток податкової системи має відбуватися у напрямі 

сприяння якнайповнішої реалізації внутрішнього потенціалу податку для 

досягнення рівноваги основних складових оподаткування – концентрації в 

доходах бюджету максимальних податкових надходжень та сприяння 

відтворювальних процесів у сфері ведення бізнесу та підприємництва. Цей 

аспект набуває актуальності в умовах реформування системи місцевого 

самоврядування, коли відбулося формування нових стратегічних орієнтирів 

розвитку податкової системи в напрямі досягнення взаємоузгодженості 

інтересів державного та місцевих бюджетів, забезпечення фінансової 

самодостатності місцевого самоврядування та визначеності напряму розвитку 

податкової системи (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Стратегічні орієнтири розвитку податкової системи в умовах 

реформування місцевого самоврядування в Україні  
Джерело: складено автором 

УМОВИ: 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА  

РЕФОРМА 

Податкова реформа визначена як одна з ключових серед 62 

секторальних реформ 

Концепцією реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні 

МЕТА РЕФОРМИ: побудова податкової системи на засадах 

простоти, економічної справедливості, мінімізації затрат часу  
на розрахунок і сплату податків, спрямовану на формування  

умов для сталого розвитку національної економіки та  

забезпечення достатнього наповнення бюджетів.  
НАПРЯМИ РЕФОРМИ: 1) перехід від наглядово-каральної 

функції фіскальних органів до обслуговуючої; 2) зменшення 

кількості податків, їх розміру та спрощення порядку  
розрахунку і сплати; 3) впровадження електронних сервісів  

для платників податків; 4) зменшення податкового навантаження  

на заробітну плату з метою її детінізації; 5) удосконалення 
законодавства України, спрямованого на посилення боротьби  

зі схемами  

ухиляння від сплати податків 

ЗМІНИ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ НА КОРИСТЬ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 
1) фінансовою основою місцевого самоврядування для 

виконання власних повноважень є податки і збори, які мають 

безпосередній «зв’язок» з адміністративно-територіальною 
одиницею; 

2) за місцевими бюджетами закріпити частину коштів, що 

надходять від сплати податку на прибуток новостворених 

юридичних осіб, протягом п’яти років від дати інвестування в 

юридичну особу; 

3) органам місцевого самоврядування надати право регулювати 

ставки місцевих податків і зборів; 
4) право встановлення пільг з місцевих податків і зборів 

закріпити лише за тим органом місцевого самоврядування, до 

бюджету якого зараховуються такі податки і збори.спрямованого 

на посилення боротьби зі схемами ухиляння від сплати податків 

ПЕРЕДУМОВИ: фіскальна спрямованість функціонування податкової системи; 

нестабільність, суперечливість, складність нормативно-правового забезпечення; 

неефективність, висока затратність адміністрування податків; невідповідність  
засадам розвитку податкових систем розвинених країн; нерівномірність «участі» 

органів управління різних рівнів у функціонуванні податкової системи 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РЕФОРМИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «Україна – 2020» 

Перерозподіл загальнодержавних податків та зборів між бюджетами різних рівнів; формування системи місцевих податків та 

зборів внаслідок віднесення до місцевих потужних податкових джерел; розширення повноважень місцевих рад щодо 

встановлення місцевих податків та зборів; розширення податкових доходів бюджетів 

 

  

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО БЮДЖЕТНОГО ТА ПОДАТКОВОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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Реформа місцевого самоврядування в Україні ґрунтується на засадах  

децентралізації та передбачає: реалізацію певних кроків забезпечення 

бюджетної автономії і фінансової самостійності територіальних громад; 

формування їх інституційної та фінансової спроможності; забезпечення 

видаткових повноважень з чітким розподілом компетенцій на принципах 

субсидіарності; формування нової системи міжбюджетного вирівнювання та 

надання трансфертів; посилення відповідальності за реалізацію державної 

політики у різних галузях профільними міністерствами; визначення стабільних 

джерел доходів місцевих бюджетів. 

Під розвитком податкової системи в умовах реформи місцевого 

самоврядування необхідно розуміти процес позитивних зрушень у взаємодії 

між державою, органами місцевого самоврядування, органами ДФС та 

платниками податків з приводу акумулювання фінансових ресурсів до 

бюджету в процесі перерозподілу створеного продукту та повноважень між 

рівнями управління на засадах децентралізації під впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників та в межах визначених законодавчих норм, які полягають 

у досягненні фінансової спроможності за рахунок ефективного справляння 

податкових платежів та позитивного впливу на соціально-економічний стан 

території. Обґрунтовано, як ключове завдання розвитку податкової системи в 

сучасних умовах, забезпечення ефективного перерозподілу бюджетного 

забезпечення через систему оподаткування в контексті визначених пріоритетів 

економічного та соціального зростання за допомогою використання важелів та 

інструментів формування податкової системи, зокрема: 

диференціація/уніфікація податкових ставок; кількість податків у системі 

оподаткування; встановлення пільг; частки податків з різних джерел у складі 

податкових надходжень до бюджету; співвідношення між прямими та 

непрямими податками; прогресивність та пропорційність податкової системи; 

взаємоузгодженість податкового законодавства.  

Аргументовано, що питання забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування є одним з основних у розвитку податкової системи в умовах 

децентралізації. Водночас до основних напрямів її розвитку віднесено: 

визначення та розвиток податкового потенціалу території; стимулювання 

розвитку суб’єктів податкових відносин та порядку проведення операцій з 

оподаткування; регулювання соціально-економічного розвитку території через 

використання податкових важелів та інструментів; забезпечення 

справедливого розподілу податкового навантаження на платників податків. 

У другому розділі «Оцінка стану функціонування податкової системи 

як складової фінансової основи розвитку місцевого самоврядування в 

Україні» проведено аналіз тенденцій функціонування вітчизняної податкової 

системи в умовах децентралізації на різних рівнях та здійснено оцінку 

податкової дієвості бюджетів територіальних громад, визначено недоліки 

формування системи власних доходів місцевих бюджетів.  

В Україні вплив децентралізації на розвиток податкової системи 

характеризувався закріпленням за місцевими бюджетами значної частки 

загальнодержавних податків і зборів і посиленням місцевого оподаткування 
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при формуванні доходів бюджетів територіальних громад (табл.1).  

Таблиця 1 

Динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України,  

2014-2019 рр., млн. грн. 
Назва податку Роки Темп приросту, 

2019/2014 рр., 

% 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Державний бюджет 

Податкові надходження 280178,3 409417,5 503879,4 627153,7 753815,6 799776,0 285,5 

ПДФО 12645,8 45061,9 59810,5 75033,4 91741,8 109954,0 869,5 

Податок на прибуток 39941,9 34776,3 54344,1 66911,9 96882,3 107086,3 268,1 

Плата за використання прир. ресурсів 19036,1 39803,8 44092,2 48661,1 45265,7 46746,9 245,6 

Внутрішні податки на товари і послуги 183965,1 241562,9 325628,5 422274,1 493360,6 502048,1 272,9 

Екологічний податок 3614,5 1105,4 1619,2 1720,8 2779,6 3854,4 106,6 

Місцеві бюджети 

Податкові надходження 87333,7 98218,4 146902,2 201005,1 232532,9 270545,8 309,8 

ПДФО 62557,2 54921,2 78971,3 110652,7 138158,8 165504,4 264,6 

Податок на прибуток 259,5 4276,8 5879,1 6484,9 9300,0 10230,4 3942,3 

Плата за використання прир. ресурсів 14560,5 2154,4 2516,2 2471,2 4821,2 5277,9 36,2 

Внутрішні податки на товари і послуги 158,7 7684,6 11628,2 13156,0 13797,4 13718,5 8644,3 

Місцеві податки і збори 8055,6 27041,3 42261,6 52587,1 61025,7 73575,3 913,3 

Екологічний податок 1216,4 1585,6 3368,3 2977,6 2141,9 2238,2 184,0 

Зведений бюджет 

Податкові надходження 367512,0 507635,9 650781,6 828158,8 986348,5 1070321,8 291,2 

ПДФО 75203,0 99983,1 138781,8 185686,1 229900,6 275458,4 366,3 

Податок на прибуток 40201,4 39053,1 60223,2 73396,8 106182,3 117316,7 291,8 

Плата за використання прир. ресурсів 33596,6 41958,2 46608,4 51132,3 50086,9 52024,8 154,9 

Внутрішні податки на товари і послуги 184123,8 249247,5 337256,7 435430,1 507158,0 515766,6 280,1 

Місцеві податки і збори 8055,6 27041,3 42261,6 52587,1 61025,7 73575,3 913,3 

Екологічний податок 4830,9 2691,0 4987,5 4698,4 4921,5 6092,6 126,1 

Джерело: розраховано автором  

 

Виявлено, що етап реформування податкової системи, який розпочався у 

2014 році супроводжувався більш широкими змінами, зокрема  адаптацією до 

європейських трендів в оподаткуванні, спрощенням податкової системи та 

спрямуванням на досягнення соціальної справедливості при оподаткуванні. 

Формування ОТГ та обґрунтування нової ролі органів місцевого 

самоврядування у питанні розвитку громад «поставили» на передові позиції 

питання участі та повноважень органів управління на місцевому рівні у 

встановленні та справлянні податків на своїй території.  

У контексті обґрунтування ролі податкової системи як чинника 

формування фінансової бази територіальних громад визначено недоліки 

системи формування власних доходів місцевих бюджетів: 

недиверсифікованість податкових надходжень; неефективні правила 

перерозподілу надходжень від справляння ПДФО; відсутність доступу в 

органів місцевого самоуправління до даних про фактичну сплату окремих 

податків платниками; неповнота даних в електронному реєстрі прав власності 

на нерухоме майно; сповільненість процесу передачі земель поза межами 

населених пунктів в розпорядження органів місцевого самоврядування. 

Аргументовано, що вирішення зазначених проблем лежить у площині 

зміни порядку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів, збільшення частки 

відрахування в місцеві бюджети податку з доходів фізичних осіб взамін 

виключення з їх доходів окремих акцизних платежів, розширення прав органів 
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місцевого самоврядування по адмініструванню та контролю за сплатою 

місцевих податків і зборів, впровадження муніципальних фіскальних реєстрів. 

З метою обґрунтування переваг та недоліків розвитку оподаткування на 

місцевому рівні, визначення тенденцій і ризиків функціонування громад, 

результативності дій органів місцевого самоврядування щодо використання 

наданих їм повноважень у сфері оподаткування запропоновано проведення 

аналізу податкової дієвості бюджетів ОТГ (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Модель оцінювання податкової достатності бюджетів ОТГ в 

умовах реформи місцевого самоврядування 
Джерело: запропоновано автором  

     

Оцінювання здійснено за 2016-2019 рр., період створення та розвитку 

ОТГ в Україні, що дало змогу виявити особливості розвитку оподаткування на 

рівні громад та визначити його зміну у динаміці. Аналіз проведено шляхом 

визначення інтегрального індексу податкової дієвості бюджету ОТГ на основі 

розрахунку групи коефіцієнтів, а саме: коефіцієнта податкової забезпеченості 

– вказує на рівень податкової самостійності бюджету ОТГ; коефіцієнта 

податкового нагромадження – акцентує на розвитку та ефективності 

використання податкового потенціалу території громади; обсягу податкових 

надходжень на одну особу – дає змогу визначити рівень забезпеченості 

громади; коефіцієнта оподаткування доходів – вказує на рівень економічного 

розвитку ОТГ та сформованість підприємницького середовища у громаді; 

коефіцієнта податкового ризику – доцільний для врахування у зв’язку з 
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переваг та недоліків розвитку оподаткування на місцевому рівні, визначенні тенденцій та ризиків функціонування громад та 

результативності дій органів місцевого самоврядування щодо використання наданих їм повноважень у сфері оподаткування 
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майбутнім вилученням акцизного податку з пального до державного бюджету; 

частки місцевих податків і зборів у податкових доходах бюджету ОТГ – вказує 

на рівень податкової самостійності органів самоврядування та ефективність 

використання повноважень щодо встановлення місцевих податків і зборів. 

Результати аналізу податкової дієвості бюджетів ОТГ Львівської області в 

умовах реформи місцевого самоврядування (рис. 3) дали змогу встановити, що 

більшість віднесено до групи громад з середнім рівнем податкової дієвості (23 

ОТГ), до групи з високим рівнем – 9 ОТГ. До групи з низьким рівнем  

Підберізцівська ОТГ, а до групи з кризовим рівнем податкової дієвості 

Бабинська ОТГ, що пов’язано з високою залежністю місцевих бюджетів від 

надходжень акцизного податку з пального і відсутністю кроків у напрямі 

покращення фінансової стану і нарощення податкових доходів. 

  

 
Рис. 3. Динаміка інтегрального індексу податкової дієвості бюджетів ОТГ 

Львівської області, 2016-2019  рр. 
Джерело: розраховано автором 

 

На основі проведеного аналізу виявлено тенденцію до посилення 

податкової дієвості серед громад, які утворені у 2017-2029 рр. (темп приросту 

дієвості таких громад у 2019р. порівняно з 2018 р. зріс і склав 113,7%), 

натомість вона значно нижча серед ОТГ, що утворені у 2015-2016 рр. (темп 

приросту у 2019 р. при порівнянні з 2018 р. склав 100,6%, а при порівнянні 

2020 та 2017 рр. – 82,7%). Це свідчить, що внаслідок децентралізації органи 

місцевого самоврядування ОТГ отримали додаткові фінансові ресурси та 

можливості нарощення податкових надходжень для розвитку територіальних 

громад. Утім, не усі ОТГ змогли скористатися отриманими можливостями, що 

результувалося підвищення рівня диспропорцій податкового забезпечення (на 

це вказали результати визначення коефіцієнта податкового нагромадження, 

частки місцевих податків та зборів у складі податкових доходів бюджетів ОТГ, 

коефіцієнт оподаткування доходів). Підвищили рівень податкової дієвості 

громади зі значним економічним потенціалом (до їх бюджетів надходять 
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великі обсяги акцизу і ПДФО). Водночас ці громади нівелюють можливості 

розвитку додаткових джерел податкових надходжень. Натомість ОТГ, які не 

мають потужних джерел податків, акцентують увагу на нарощення місцевих 

податків та зборів за рахунок ефективних правил оподаткування. 

У третьому розділі «Пріоритетні напрями трансформації податкової 

системи України в контексті реформування місцевого самоврядування» 

визначено орієнтири розвитку податкової системи в Україні на основі досвіду 

країн ЄС, обґрунтовано організаційно-економічні засади ефективного 

справляння податків на рівні територіальних громад в умовах сучасного 

податкового менеджменту та запропоновано концептуальні засади розвитку 

податкової системи в контексті посилення фінансової спроможності місцевого 

самоврядування.  

Виявлено, що зміна вектора розвитку податкової системи в країнах 

Європи в напрямі посилення фінансової основи місцевого самоврядування 

характеризувалася суттєвими перевагами та певними недоліками у порівнянні 

з централізованою системою оподаткування. До основних переваг віднесено: 

покращення фіскального балансу; високий рівень мобілізації доходів; вищі 

показники зростання добробуту населення; політичну ефективність та 

підзвітність. До недоліків –  вертикальний і горизонтальний дисбаланси, а 

також негативний вплив на макроекономічну стабільність та недостатністю 

контролю. Аналіз розвитку податкових систем країн ЄС в умовах 

децентралізації дав змогу акцентувати на потребі формування податкової 

системи в Україні з урахуванням тенденцій розвитку оподаткування в 

розвинених країнах, проте на основі податкової культури, яка сформована в 

нашій державі, та зважаючи на обставини, в яких розвивається місцеве 

самоврядування, а також виділити соціально-економічні цілі ефективної 

податкової системи: фіскальну адекватність, еластичність оподаткування, 

податкову різноманітність, розвиток як інструмент забезпечення економічного 

зростання через мобілізацію податкового надлишку та зменшення податкової 

нерівності. 

Внаслідок аналізу розвитку податкової системи в Україні та особливостей 

її формування у країнах ЄС в умовах децентралізації запропоновано 

концептуальні засади розвитку податкової системи в контексті посилення 

фінансової спроможності місцевого самоврядування (рис. 4). Її модернізація 

має бути спрямована на формування конкурентоспроможної податкової 

системи, орієнтованої на зростання економіки, забезпечення спроможності  

території і достатнього рівня податкових доходів бюджетів різних рівнів.  

Трансформація податкової системи в умовах реформування місцевого 

самоврядування можливий лише за умови стимулювання економічної і 

соціальної активності на місцевому рівні за рахунок ефективного 

використання ресурсів території. В цьому контексті виділено орієнтири 

формування ефективної система оподаткування на місцевому рівні: 

економічну ефективність; соціальну справедливість; повноту акумулювання; 

системну стабільність, прозорість і простоту. 
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Рис. 4. Концептуальна модель розвитку податкової системи в контексті посилення фінансової спроможності 

місцевого самоврядування    
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Зважаючи на розвиток податкової системи в умовах не лише фінансової 

децентралізації, а й зміни адміністративно-територіального устрою, 

запропоновано сучасну модель її розвитку, пріоритетом якої є зростання 

надходжень до місцевих бюджетів, що дасть змогу виконувати видаткові 

повноваження покладені на органи місцевого самоврядування. Основною 

метою податкової системи у новій адміністративно-територіальній площині 

визначено розподіл фіскальних платежів між різними рівнями бюджетної 

системи, які б дали змогу якісно надавати соціальні послуги населенню та 

впливати на економічний розвиток території. 

Обґрунтовано, як результат проведеного дослідження, зарахування 

ПДФО до числа місцевих податків і зборів та  зміну існуючого порядку 

зарахування податку до місцевих бюджетів для справедливого розподілу 

надходжень до місцевих бюджетів та забезпечення соціально-економічного 

розвитку територій. Акцентовано на зміні розподілу надходжень ПДФО між 

місцевими бюджетами різних рівнів на користь бюджетів адміністративно-

територіальних одиниць базового рівня (обласний бюджет – 15%, районний 

бюджет – 5%, бюджет ОТГ – 80%) та зарахування 20% надходження від 

податку на прибуток до бюджетів ОТГ для активізації економічних процесів 

на локальному рівні та зростання економіки на територіях.  

Аргументовано активізацію сприяння розвитку та застосування механізму 

додаткового залучення фінансових ресурсів – самооподаткування населення 

ОТГ, що дасть можливість підвищити рівень фінансування проектів 

комунальної інфраструктури, забезпечить додаткові находження до бюджету 

та сприятиме залученню громадськості до бюджетних процесів.  

Трансформація податкової системи сприятиме підвищенню соціально-

економічного становища територіальних громад, рівня наданих соціальних 

послуг та якості податкової культури, при якій громадяни та бізнес 

ставитимуться до податків як до механізмів покращення добробуту громад, 

регіонів та держави загалом. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоноване нове рішення актуального науково-практичного завдання – 

удосконалення теоретико-методичних засад та розроблення практичних 

рекомендацій щодо трансформації податкової системи України в умовах 

реформування місцевого самоврядування. На основі одержаних результатів 

сформульовано низку висновків і пропозицій науково-методичного і 

практичного характеру.  

1. Аргументовано, що в умовах реформи децентралізації та системи 

публічних фінансів відбувається зміна підходу до питання розвитку 

податкової системи в напрямі посилення ролі місцевого самоврядування у 

цьому процесі. Тому пошук шляхів розвитку податкової системи стає 

важливим як в контексті досягнення фінансової та адміністративної 

спроможності територіальних громад, так і на рівні держави.  

2. На підставі узагальнення наукових підходів до тлумачення дефініції, 
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податкову систему запропоновано розглядати як комплекс взаємовідносин між 

державою та платниками податків з приводу акумулювання фінансових 

ресурсів до бюджетів різних рівнів у процесі перерозподілу створеного 

продукту з метою формування достатніх фінансових ресурсів держави та 

місцевого самоврядування і забезпечення економічного розвитку територій. 

На відміну від існуючих підхід акцентує увагу на потребі реалізації 

внутрішнього потенціалу податку та концентрації в місцевому бюджеті 

максимальних податкових надходжень за умови збереження відтворювальних 

процесів в сфері ведення підприємництва.  

3. На основі дослідження інституційних засад та нормативно-правової 

бази розвитку оподаткування в Україні обґрунтовано доцільність розглядати 

розвиток податкової системи в умовах реформи місцевого самоврядування як 

процес позитивних зрушень у взаємодії між державою, органами місцевого 

самоврядування, органами Державної фіскальної служби та платниками 

податків з метою акумулювання фінансових ресурсів до бюджету в процесі 

перерозподілу створеного продукту та повноважень між рівнями управління 

на засадах децентралізації під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників та в 

межах визначених законодавчих норм, які полягають у досягненні фінансової 

спроможності за рахунок ефективного справляння податкових платежів та 

позитивного впливу на соціально-економічний стан території.  

4. Акцентовано, що ключовими орієнтирами розвитку податкової системи 

в умовах реформи місцевого самоврядування є визначення джерел власних 

доходів місцевих бюджетів та розроблення ефективних механізмів 

стимулювання місцевих резидентів до сплати місцевих податків до бюджетів. 

На основі проведеного аналізу виявлено позитивний вплив децентралізації на 

формування фінансової бази місцевого самоврядування. Водночас 

встановлено зростання диспропорцій розвитку територій у результаті 

децентралізаційних змін, що пов’язано з різними «стартовими» умовами для 

розвитку громад.  

5. Сформульовано методичний підхід до оцінювання податкової 

достатності бюджетів територіальних громад в умовах реформи місцевого 

самоврядування, в основі якого розрахунок інтегрального показника з метою 

диференціації територіальних громад за рівнем ефективності акумулювання 

податкових доходів до місцевих бюджетів. Як результат аналізу у роботі 

виявлено: орієнтування економічно розвинених громад  на акумулювання до 

бюджету надходжень акцизу та ПДФО як додаткових джерел податкових 

надходжень; акцентування уваги громад, які не мають потужних джерел 

податків, на нарощення місцевих податків та зборів. 

6. Виявлено, що у країнах із демократичними орієнтирами розвитку 

податкова система спрямована на забезпечення еквівалентних платежів за 

надані суспільні послуги на місцевому рівні для економічної та соціальної 

справедливості. Аналіз розвитку податкової системи на основі використання 

зарубіжного досвіду дав змогу визначити соціально-економічні цілі її 

функціонування: фіскальну достатність, забезпечення економічної 

стабільності та розвиток як інструменту зменшення податкової нерівності.  
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7. Обґрунтовано концептуальну модель розвитку податкової системи в 

контексті посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування, яка 

ґрунтується на дотриманні критеріїв розвитку податкової системи: повноти 

акумулювання, системної стабільності, прозорості та простоти, а також 

поєднанні економічної ефективності та соціальної справедливості при 

оподаткуванні. Напрямами розвитку податкової системи визначено: посилення 

ролі місцевих податків; налагодження взаємодії органів місцевого 

самоврядування з суб’єктами господарювання; забезпечення справедливого 

розподілу податкового навантаження; підвищення ефективності податкового 

контролю; забезпечення якісної інформаційно-роз’яснювальної роботи та 

взаємодії органів місцевого самоврядування і платників податків. 

8. Розроблено модель розвитку податкової системи в рамках нової 

архітектури адміністративно-територіального устрою України, пріоритетом 

якої є розподіл фіскальних платежів між різними рівнями бюджетної системи, 

які б дали змогу якісно надавати соціальні послуги населенню та впливати на 

економічний розвиток території. В цьому контексті обґрунтовано потребу 

оптимізації порядку зарахування податку з доходів фізичних осіб до місцевих 

бюджетів, що передбачає справляння податку до обласного та районного 

бюджету за місцем розташування суб’єкта господарювання, на якому зайняті 

особи, з доходів яких сплачується податок, та до бюджетів територіальних 

громад шляхом пропорційного розподілу надходжень до бюджетів за місцем 

праці особи-працівника та за місцем її реєстрації. 

9. Запропоновано форму самооподаткування мешканців об’єднаних 

територіальних громад, яка передбачатиме співпрацю органу місцевого 

самоврядування та населення територіальної громади та сприятиме залученню 

жителів до акумулювання й розподілу податкового ресурсу, зокрема в частині  

самостійного обрання проектів для фінансування, встановлення умов та 

нормативів самооподаткування.  

Отримані наукові результати, рекомендації та пропозиції сприятимуть 

ефективній трансформації податкової системи в умовах реформування 

місцевого самоврядування в Україні та дадуть змогу підвищити ефективність 

справляння податків у територіальних громадах. 
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АНОТАЦІЯ 

Галамай Р. Я. Трансформація податкової системи України в умовах 
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університет бізнесу та права»; Львівський національний університет імені 

Івана Франка, Львів, 2021. 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

розроблено практичні рекомендації щодо модернізації системи оподаткування 

в умовах реформи місцевого самоврядування. Запропоновано комплексний 

підхід до розкриття сутності податкової системи. Удосконалено 

методологічний підхід до оцінювання розвитку податкової системи України. 

Розроблено методичний підхід до аналізу податкової дієвості бюджетів ОТГ з 

метою їх ранжування і визначення переваг та недоліків розвитку 

оподаткування на місцевому рівні. Визначено інструментарій модернізації 

податкової системи в напрямі забезпеченні фінансової самостійності 

територіальних громад.  

Узагальнено та систематизовано міжнародний досвід розвитку 

податкової системи в умовах посилення ролі місцевого самоврядування. 

Аргументовано концептуальні засади розвитку оподаткування в контексті 

посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування. Виділено 

напрями підвищення ефективності справляння податків та план дій з побудови 

фіскальної політики сталого розвитку України з урахуванням вимог  «Угоди 

про асоціацію з ЄС»  і «Європейської зеленої угоди» у контексті посилення 

фінансової спроможності місцевого самоврядування в Україні. 

Ключові слова: податкова система, трансформація податкової 

системи, бюджетна система, місцеві бюджети, місцеве самоврядування, 

реформа місцевого самоврядування, об’єднана територіальна громада, 

сталий розвиток, органи місцевого самоврядування, децентралізація. 

АННОТАЦИЯ 

Галамай Р. Я. Трансформация налоговой системы Украины в 

условиях реформирования местного самоуправления. - 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. - ЧВУЗ 

«Львовский университет бизнеса и права»; Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко, Львов, 2021. 

В диссертационной работе осуществлено теоретическое обобщение и 

разработаны практические рекомендации по модернизации системы 

налогообложения в условиях реформы местного самоуправления. В работе 

предложен комплексный подход к раскрытию сущности налоговой системы. 

Усовершенствован методологический подход к оценке развития налоговой 

системы Украины. Разработан методический подход к анализу налоговой 

действенности бюджетов ОТО с целью их ранжирования и определения 

преимуществ и недостатков развития налогообложения на местном уровне. 

Определен инструментарий модернизации налоговой системы в направлении 

обеспечении финансовой самостоятельности территориальных общин. 

Обобщен и систематизирован международный опыт развития налоговой 

системы в условиях усиления роли местного самоуправления. 
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Аргументированы концептуальные основы развития налогообложения в 

контексте усиления финансовой состоятельности местного самоуправления. 

Выделены направления повышения эффективности взимания налогов и план 

действий по построению фискальной политики устойчивого развития 

Украины с учетом требований «Соглашения об ассоциации с ЕС» и 

«Европейского зеленого соглашения» в контексте усиления финансовой 

состоятельности местного самоуправления в Украине. 

Ключевые слова: налоговая система, трансформация налоговой 

системы, бюджетная система, местные бюджеты, местное самоуправление, 

реформа местного самоуправления, объединенная территориальная община, 

устойчивое развитие, органы местного самоуправления, децентрализация. 

ABSTRACT 

Galamai R. Ya. Transformation of the tax system of Ukraine in the 

conditions of local self-government reform. - Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics in specialty 08.00.08 - Money, 

Finance and Credit. - Lviv University of Business and Law; Ivan Franko National 

University o f Lviv, Lviv 2021. 

In the dissertation the theoretical generalization is made and practical 

recommendations concerning development of tax system in the conditions of reform 

of local government are developed. The paper proposes a comprehensive approach 

to defining the tax system with an emphasis on arguing the need to realize the 

internal potential of the tax in the direction of maximum balance of the main 

components of taxation - concentration in budget revenues of maximum tax 

revenues and promoting reproduction processes in business and entrepreneurship as 

a subject of local self-government. The main functions of taxes as a key element of 

the tax system of the state are defined. The diversification of the functional purpose 

of the fiscal system is argued, which makes it possible to conditionally allocate 

certain functions of the tax system. 

The institutional bases of the development of the tax system in Ukraine in the 

conditions of local self - government reform are substantiated. The problematic 

aspects of the development of the tax system in Ukraine as of the beginning of the 

local self-government reform have been identified. Strategic guidelines for the 

development of the tax system in the context of local government reform in Ukraine 

have been formed. It is determined that the development of the tax system in the 

context of decentralization should be considered in three aspects: the coherence of 

the interests of state and local budgets; ensuring financial self-sufficiency of local 

self-government; certainty of the direction of development of the tax system at the 

state level. The purpose of the reform is to build a tax system based on simplicity, 

economic justice, minimizing the time spent on the calculation and payment of 

taxes, aimed at creating conditions for sustainable development of the national 

economy and ensuring sufficient filling of state and local budgets. The analysis of 

normative-legal support of local self-government reform and its influence on tax 

reform is carried out. 
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A methodical approach to assessing the tax effectiveness of OTG budgets is 

proposed in order to rank them to justify the advantages and disadvantages of tax 

development at the local level, identify trends and risks of communities and the 

effectiveness of local governments to use their powers in the field of taxation. The 

ways of development of the tax system in the direction of ensuring the financial 

independence of territorial communities are substantiated. The analysis of 

experience of development of tax system in the conditions of strengthening of local 

self-government in the EU countries is carried out. Conceptual bases of 

development of tax system in the context of strengthening of financial capacity of 

local government on the basis of the certain problems of development of tax system 

are offered. The main directions of development of the tax system in the context of 

strengthening the financial capacity of local self-government are substantiated: 

strengthening the role of local taxes; establishing effective interaction of local 

governments with economic entities operating in the territory to increase budget 

revenues; ensuring fair distribution of the tax burden and its reduction while seeking 

budgetary compensators; strengthening tax control; ensuring effective outreach and 

interaction between local governments and taxpayers. The institutional aspects of 

forming an effective taxation system at all levels of government in the state and 

strengthening the role of local self-government are identified: compromise, 

complementarity, stability and gradual development, flexibility and innovation. A 

model of self-taxation of OTG population as a tool of cooperation between local 

self-government and the population of the territorial community is developed, 

according to which residents are involved in accumulation and distribution of tax 

resources, in particular in self-selection of projects for financing, setting conditions 

and standards of self-taxation. The basis of the proposed model is the accumulation 

of financial resources on a parity basis: the contribution of local governments is 

determined at a level not lower than the amount contributed by residents to finance 

selected projects. 

Key words: tax system, transformation of tax system, local self-government, 

reform of local self-government, united territorial community, local self-government 

bodies, decentralization. 
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