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АНОТАЦІЯ 

Галамай Р. Я. Трансформація податкової системи України в умовах 

реформування місцевого самоврядування. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. ПВНЗ «Львівський 

університет бізнесу та права», Львівський національний університет імені 

Івана Франка,  Львів, 2021. 

У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади та 

розроблено практичні рекомендації щодо розвитку податкової системи в 

умовах реформування місцевого самоврядування.  

При дослідження сутності податкової системи з’ясовано, що з 

розвитком теорій оподаткування відбувалася трансформація розуміння суті 

податку від усвідомлення його як обов’язкового платежу до визначення його 

фіскальної та регулюючої ролі в контексті впливу держави на розвиток 

економіки. Виділено основні ознаки податку, принципи та функції. На основі 

аналізу теоретичних підходів до визначення сутності податкової системи 

запропоноване власне визначення - 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. 

Акцентовано, що податкова система в умовах реформи місцевого 

самоврядування має розвиватися в напрямі реалізації внутрішнього 

потенціалу податку та концентрації в доходах бюджету максимальних 

податкових надходжень за умови збереження відтворювальних процесів в 

сфері підприємництва.   

Обґрунтовано інституційні засади розвитку податкової системи в 

Україні в умовах реформування місцевого самоврядування. Акцентовано, що 



 
 

реформа та створення нової законодавчої бази в сфері оподаткування має 

ґрунтуватися на фундаменті існуючої податкової системи та відповідати 

тенденціям розвитку оподаткування в країнах Заходу. Виявлено позитивний 

вплив децентралізації на розвиток податкової системи на рівні територіальних 

громад. Визначено проблемні аспекти розвитку податкової системи в Україні: 

фіскальну спрямованість оподаткування; нестабільність, суперечливість та 

складність нормативно-правового забезпечення; неефективність 

адміністрування податків; невідповідність нормам та тенденціям розвитку 

податкових систем розвинених країн. 

На основі обґрунтування інституційних засад під розвитком податкової 

системи в умовах реформування місцевого самоврядування визначено процес 

позитивних зрушень у взаємодії між державою, органами місцевого 

самоврядування, органами ДПС 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. Визначено, що 

розвиток податкової системи в умовах децентралізації потрібно розглядати в 

трьох аспектах: взаємоузгодженості інтересів державного та місцевих 

бюджетів; забезпечення фінансової самодостатності місцевого 

самоврядування; визначеності напряму розвитку податкової системи на 

державному рівні. 

Досліджено питання забезпечення фінансової самодостатності 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації та визначено напрями 

розвитку податкової системи: розвиток податкового потенціалу території; 

регулювання соціально-економічного розвитку території через використання 

податкових важелів та інструментів; забезпечення справедливого розподілу 

податкового навантаження на платників податків. Обґрунтовано роль 



 
 

податкової системи як чинника формування фінансової бази територіальних 

громад в умовах децентралізації. Досліджено структуру зарахування податків 

та зборів до місцевих бюджетів. Визначено джерела справляння податків до 

місцевих бюджетів територіальних громад. 

Здійснено аналіз розвитку податкової системи України в умовах 

реформи місцевого самоврядування. Встановлено суттєве нарощення 

податкових джерел місцевих бюджетів за рахунок запровадження акцизного 

податку з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних товарів та 

пального, розширення складу місцевих податків і зборів за рахунок майнових 

податків. В процесі аналізу встановлено посилення диспропорцій фінансового 

забезпечення розвитку регіонів та територіальних громад в результаті 

децентралізації. Виявлено невикористані можливості та ресурси, що вказує на 

недостатню роботу органів місцевого самоврядування щодо акумулювання 

податків. 

Запропоновано методичний підхід до оцінювання податкової 

достатності бюджетів об’єднаних територіальних громад з метою їх 

ранжування на основі аналізу показників впливу податкової системи на 

фінансову спроможність останніх, обґрунтування переваг та недоліків 

розвитку оподаткування на місцевому рівні, визначення тенденцій та ризиків 

функціонування громад та результативності дій органів місцевого 

самоврядування щодо використання наданих їм повноважень у сфері 

оподаткування. Апробовано запропонований підхід та зроблено відповідні 

висновки, які відповідають загальноукраїнським тенденціям розвитку 

податкової системи на місцевому рівні.  

Здійснено аналіз розвитку податкової системи в умовах посилення 

місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу, в результаті якого 

виявлено, що адміністративна децентралізація супроводжувалася процесами 

податкової децентралізації та посиленням фінансової основи місцевого 

самоврядування. Встановлено переваги ( покращення фіскального балансу, 

високий рівень мобілізації доходів, вищі показники покращення добробуту 



 
 

населення, політична ефективність, пізвітність) та недоліки (вертикальний та 

горизонтальний дисбаланс, негативний вплив на макроекономічну 

стабільність та контроль) децентралізованості податкової системи.. Визначено 

тенденції розвитку податкових систем країн-членів ЄС в умовах 

децентралізаційних процесів, серед яких: зростання використання майнових 

податків; поступове зниження податків, які сплачувалися місцевими 

підприємствами; розширення використання екологічних податків. 

Обґрунтовано основні соціально-економічні цілі формування ефективної 

податкової системи: фіскальну достатність; податкова системи має виступати 

інструментом зменшення податкової нерівності; забезпечення економічної 

стабільності. 

Запропоновано концептуальні засади розвитку податкової системи в 

контексті посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування на 

основі визначених проблем розвитку податкової системи. Метою розвитку 

податкової системи в контексті посилення спроможності місцевого 

самоврядування визначено формування конкурентоспроможної податкової 

системи, орієнтованої на зростання економіки, сприяння інклюзивності, 

забезпечення спроможності  території і достатнього рівня податкових доходів 

бюджетів різних рівнів. Визначено інституційні аспекти формування 

ефективної системи оподаткування на усіх рівнях управління у державі та 

посилення ролі місцевого самоврядування: компромісність, 

компліментарність, стабільність та поетапність розвитку, гнучкість та 

інноваційність. 

Обгрунтовано основні напрями розвитку податкової системи в контексті 

посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування: посилення 

ролі місцевих податків; налагодження результативної взаємодії органів 

місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання, які функціонують на 

території, для збільшення надходжень до бюджету; забезпечення 

справедливого розподілу податкового навантаження та його зменшення із 

одночасним пошуком бюджетних компенсаторів; посилення податкового 



 
 

контролю; забезпечення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи та 

взаємодії органів місцевого самоврядування і платників податків. 

Розроблено модель форми самооподаткування населення ОТГ як 

інструменту співпраці органу місцевого самоврядування та населення 

територіальної громади, згідно якої забезпечується залучення жителів до 

акумулювання та 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 суми внесеної 

мешканцями у фінансування обраних проектів. 

Результати дослідження впроваджені у діяльність Львівської обласної 

державної адміністрації, Миколаївської районної державної адміністрації, 

Підберізцівської сільської ОТГ, ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та 

права». 

Ключові слова: податкова система, розвиток податкової системи, 

місцеве самоврядування, реформа місцевого самоврядування, об’єднана 

територіальна громада, органи місцевого самоврядування, децентралізація. 
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In the dissertation work the theoretical and methodical bases are investigated 

and practical recommendations concerning development of tax system in the 

conditions of reforming of local government are developed. 

The study of the essence of the tax system revealed that with the development 

of tax theories there was a transformation of understanding the essence of the tax 

from understanding it as a mandatory payment to determining its fiscal and 

regulatory role in the context of state influence on economic development. The 

main features of the tax, principles and functions are highlighted. Based on the 

analysis of theoretical approaches to defining the essence of the tax system, our own 

definition is proposed - a set of relations between the state and taxpayers on the 

accumulation of financial resources to budgets of different levels in the process of 

redistribution of the product to form sufficient financial resources of state and local 

government. . It is emphasized that the tax system in the context of local 

government reform should develop in the direction of realizing the internal potential 

of the tax and concentration in the budget revenues of the maximum tax revenues, 

provided that the reproductive processes in the field of entrepreneurship. 

Institutional bases of development of tax system in Ukraine in the conditions 

of reforming of local self-government are substantiated. It was emphasized that the 

reform and creation of a new legal framework in the field of taxation should be 

based on the foundation of the existing tax system and in line with trends in taxation 

in Western countries. The positive influence of decentralization on the development 

of the tax system at the level of territorial communities is revealed. The problematic 

aspects of the development of the tax system in Ukraine are identified: fiscal 

orientation of taxation; instability, inconsistency and complexity of regulatory 

support; inefficiency of tax administration; inconsistency with the norms and trends 

in the development of tax systems of developed countries. 

Based on the substantiation of institutional principles for the development of 

the tax system in the context of local government reform, the process of positive 

changes in the interaction between the state, local governments, the State Tax 

Service and taxpayers on the accumulation of financial resources to the budget in 



 
 

the process of redistribution of products. on the basis of decentralization under the 

influence of internal and external factors and within certain legal norms, which are 

to achieve financial capacity through the effective collection of tax payments and a 

positive impact on the socio-economic condition of the territory. 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 issue of ensuring the financial self-sufficiency of local self-government 

in the conditions of decentralization is studied and the directions of development of 

the tax system are determined: development of the tax potential of the territory; 

regulation of socio-economic development of the territory through the use of tax 

levers and tools; ensuring a fair distribution of the tax burden on taxpayers. The role 

of the tax system as a factor in the formation of the financial base of territorial 

communities in the context of decentralization is substantiated. The structure of 

crediting taxes and fees to local budgets has been studied. Sources of tax collection 

to local budgets of territorial communities have been identified. 

The analysis of development of the tax system of Ukraine in the conditions of 

reform of local government is carried out. A significant increase in tax sources of 

local budgets has been established due to the introduction of excise tax on the sale 

of excisable goods and fuel by retail trade entities, expansion of local taxes and fees 

at the expense of property taxes. In the process of analysis, the strengthening of 

disparities in financial support for the development of regions and territorial 

communities as a result of decentralization was established. Unused opportunities 

and resources were identified, which indicates insufficient work of local 

governments to accumulate taxes. 

A methodical approach to assessing the tax adequacy of the budgets of united 

territorial communities is proposed in order to rank them based on the analysis of 

the impact of the tax system on the financial capacity of the latter, substantiation of 

advantages and disadvantages of local taxation, identification of trends and risks of 



 
 

community functioning. self-government regarding the use of the powers granted to 

them in the field of taxation. The proposed approach is tested and the corresponding 

conclusions are made, which correspond to the all-Ukrainian tendencies of the tax 

system development at the local level. 

An analysis of the development of the tax system in the context of 

strengthening local self-government in the European Union, which revealed that 

administrative decentralization was accompanied by processes of tax 

decentralization and strengthening the financial base of local self-government. The 

advantages (improvement of the fiscal balance, high level of income mobilization, 

higher indicators of improving the welfare of the population, political efficiency, 

accountability) and disadvantages (vertical and horizontal imbalance, negative 

impact on macroeconomic stability and control) of decentralization of the tax 

system are identified. -EU members in terms of decentralization processes, 

including: increasing the use of property taxes; gradual reduction of taxes paid by 

local enterprises; expanding the use of environmental taxes. The main socio-

economic goals of forming an effective tax system are substantiated: fiscal 

sufficiency; the tax system should act as a tool to reduce tax inequality; ensuring 

economic stability. 

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 purpose of the tax system 

development in the context of strengthening the capacity of local self-government is 

to form a competitive tax system focused on economic growth, promoting 

inclusiveness, ensuring the capacity of the territory and a sufficient level of tax 

revenues of budgets at various levels. 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. 

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. 

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. 

The results of the study are implemented in the activities of the Lviv Regional 

State Administration, Mykolayiv District State Administration, Pidberiztsivska 

Rural OTG, Lviv University of Business and Law. 

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

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

government bodies, decentralization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. 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.  ак, В.  аранової, 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.  есчастного,         

Н.  икадорової, О.  обровської, Ю. Ганущака, О. Кириленко,                            
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Т. Крушельницької, М. Кульчицького, М. Латиніна, І. Луніної,  . 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 

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. 
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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. 
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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-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 
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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, 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 
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реформи місцевого самоврядування; 

- теоретико-організаційні підходи до трансформації податкової системи в 

рамках нової архітектоніки адміністративно-територіального устрою України в 

частині пропозиції щодо 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 
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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;  

- 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 
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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.  езпосереднє 

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 

при підготовці навчально-методичних матеріалів і викладанні дисциплін, 

зокрема: « юджетна система», «Податкова система», « юджетний 

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

(довідка № 3117-9 від 13.11.2020 р.).  
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В 

УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

1.1. Сутнісна характеристика податків та особливості формування 

податкової системи 

 

Розвиток Української держави на етапі оптимізації законодавчих та 

управлінських норм функціонування бюджетно-податкової, судової та інших 

систем, а також адміністративно-територіального реформування передбачає 

перерозподіл ресурсної бази, повноважень та прав між центральним та 

локальним рівнями публічного управління в напрямі децентралізації. У 

зв’язку з цим особливої уваги заслуговує питання розвитку податкової 

системи в новосформованих умовах росту ролі місцевого самоврядування. 

Визначення передумов та напрямів реформування податкової системи в 

умовах реформування місцевого самоврядування вимагає, перш за все, 

дослідження основних теоретичних аспектів розвитку даної системи та 

аналізу наукових поглядів щодо трактування категорії «податкова система» і 

«податки», а також зміни цих поглядів на різних етапах розвитку державності. 

Запровадження податків та створення податкової системи розпочалося з 

формуванням та розвитком держави як політично-економічного утворення. 

Відповідно до еволюції розуміння суті та економічної і політичної природи 

держави змінювалося і уявлення про суть податку. Американський економіст 

А. Селігман виділив сім етапів трактування природи податку: І етап – податок 

розглядається як дарунок державі та уряду; ІІ етап – взаємозв’язок поняття 

податку та прохання держави про підтримку; ІІІ етап – формування та 

усталення розуміння податку як допомоги державі; IV етап – формування та 

поширення ідеї щодо розуміння податку як жертви індивіда на користь 

держави та суспільного блага частини свого доходу; V етап – поширення ідеї 

обов’язку громадянина щодо сплати податку; VI етап – сплата податку стає 
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примусом з боку держави стосовно її громадян; VII етап – податок стає 

обов’язковим визначеним платежем до бюджету не залежним від волі 

громадянина. 

Щодо питання формування науки про податки та податкову систему, 

розвиток наукової думки та тлумачення податків як економічної категорії, а 

також формування теоретичних положень про їх суть та природу розпочалося 

у XVII столітті (коли під податками розуміли постійні та сталі надходження 

до бюджету), а розквіт науки про податки припав на XVIII-XIX ст.. Таким 

чином, історія розвитку теорії податків налічує велику кількість наукових 

напрямів та теорій (рис. 1.1). 

Відправною точкою формування та розвитку теорій оподаткування 

стало визначення податку французьким філософом Ш. де Монтеск’є, який 

зазначив, що податок виступає частиною, «яку кожен громадянин віддає зі 

свого майна для того, щоб забезпечити охорону тієї частини, що залишається 

в нього, аби використати її з більшим задоволенням» [45]. Визначення ролі 

податків у розвитку держави Ш. де Монтеск’є цілком відповідає цілісній ідеї 

теорій обміну, які ґрунтуються на так званому відшкодувальному характері 

податку, адже представники цього наукового напряму (С. де Вобан (теорія 

суспільного договору), Ш. де Монтеск’є (теорія публічного договору), Дж. 

Мак-Куллох (теорія податку як страхової премії), Ж. Сімонд де Сісмонді 

(теорія насолоди) та інші) вважали, що завдяки сплаті податку громадяни 

«купують» у держави суспільні послуги.  

Питання економічної природи податків вперше було досліджене і 

обґрунтоване класиками економічної науки А.Смітом та Д.Рікардо. Ними 

було визначено прямий зв’язок податків та послуг, які надає громадянам 

держава, - податки визначалися платою за ці послуги. Однак до послуг, які 

індивід має компенсувати сплатою податків, автори відносили лише оборону 

та утримання управлінського апарату. Окрім того, А.Смітом було 

запропоновано основні принципи побудови системи оподаткування:  

1) точність визначення та чіткість умов справляння податку;  
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Рис. 1.1. Еволюція теорій оподаткування  
Джерело: складено на основі [45; 52; 101-103]. 

Атомістична теорія (XVIII ст..) Теорія суспільного договору – С. де Вобан 

(1707р.) 

Теорія публічного договору – Ш. Монтеск’є 

(1748р.) 

Теорія фіскального договору – Д. Юм (1752 р.) 

Теорія обміну послугами –Ж.-Ж. Руссо (1762 р.) 

Теорія податку, що виступає в ролі 

страхової премії – Дж. Мак-Куллох,  

Тьєр (XIХ ст..) 

Теорія насолоди – Ж. Сімонд де 

Сісмонді (XIХ ст..) 

Теорія фізіократів – Ф. Кене, О. 

Мірабо, А. Тюрго (XVIII ст..) 

Класична теорія – А. Сміт, Д. Рікардо, У. Петті, Дж. С. Мілль (кн.. XVIII – І пол.. ХІХ ст..) 

Теорії 

обміну 

Теорії примусового характеру 

податку 

Теорія жертви – Дж. С. Мілль (ХІХ ст..) 

Теорія колективних потреб – А. Вагнер(ХІХ- поч.. ХХ ст.) 

Теорія економіки суспільного сектору – К. Віксель, Е. Ліндаль (поч.. ХХ ст..) 

Кейнсіанські теорії Кейнсіанськаа теорія – Дж. Кейнс (поч..XХ ст..) 

Неокейсіанська теорія – Ф. Модильяні, Дж. Хікс, П. Самуельсон 

(50-60 рр. ХХ ст..) 

Посткейсіанські теорії – Дж. Робінсон, П. Девідсон, Х. Мінскі 

(70-ті рр.. ХХ ст..) 

З А Г А Л Ь Н І  Т Е О Р І Ї  П О Д А Т К І В  

Неокласичні теорії Теорія зовнішніх ефектів  А.Пігу (1924 р.) 

Теорія монетаризму М. Фрідмен (1976 р.) 

Теорія економіки пропозиції – А. Лаффер, М. Фелдстайн (70-ті 

рр.. ХХ ст.) 

Теорія держави – Д. Норт (1924 р.) 

Теорія раціональних очікувань – Р.Е. Лукас (90-ті рр..ХХ ст.) 

Теорія оптимального оподаткування – Е. Аткінсон, Дж. Стігліц 

(кн.. ХХ – поч.. ХХІ ст..) 

Теорія Левіафан-оподаткування – Дж.  реннон, Дж.  ’юкенен (1977 р.) 

Теорія демократичного оподаткування 

Теорія еволюційного оподаткування 

Теорія глобалізації (кн.. ХХ – ХХІ ст..) 

О К Р Е М І  Т Е О Р І Ї  П О Д А Т К І В  

Теорія співвідношення 

прямого і непрямого 

оподаткування 

Теорія єдиного 

податку 

Теорія пропорційного і 

прогресивного 

оподаткування 

Теорія 

перекладання 

податків 
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2) рівність платників податків;  

3) необхідність формування умов сплати податку найбільш 

прийнятними для платника. 

Водночас представники школи класичної політекономії гостро 

критикували оподаткування капіталу, акцентучи на негативному впливі на 

виробничий потенціал підприємства податкового навантаження. 

Подальший розвиток вчення про податок супроводжується появою ідеї 

примусового характеру оподаткування, яка була розвинута у теорії жертви 

Дж. С. Мілля та теорії колективних потреб (А. Вагнер, Ф. Нітті, Е. Селігман, 

Е. Сакс, Л. Штейн), та полягала у трактуванні податку як обов’язкової участі 

громадян у покритті державних витрат, адже є потреби населення, які можуть 

забезпечуватися лише державою, і їх фінансування повинне здійснюватися з 

акумульованих податкових платежів. Певним продовженням ідеї примусового 

характеру стала теорія економіки суспільного сектору (К. Віксель, Е. 

Ліндаль), відповідно до якої роль податків полягає у підвищенні добробуту 

суспільства.   

Новим, протилежним класицизму, стало трактування категорії Дж. 

Кейнсом, який в 1936 році в науковій праці «Загальна теорія зайнятості, 

процента і грошей» заявив та довів необхідність активного державного 

втручання в розвиток економіки і визначив податки основним важелем 

регулювання економічного розвитку з боку держави.  

Подальший розвиток кейнсіанської теорії (неокейсіанство та 

посткейсіанство) та поява неокласичної школи і розвиток їх поглядів на 

оподаткування сприяли дослідженню впливу оподаткування на економічне 

зростання в державі. Зокрема, представники неокейсіанства (Ф. Модильяні, 

Дж. Хікс, П. Самуельсон) розглядали механізм податкового регулювання як 

засіб ведення антициклічної політики. Натомість неокласики відводять 

податкам більш другорядні функції, зазначаючи, що податки не повинні 

впливати на розвиток та стан підприємницьких структур, оскільки їх 
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діяльність ґрунтується на праві приватної власності, а відтак виступають за 

зниження загального рівня податків.  

Популярною серед теорій неокласичної школи стала концепція А. 

Лаффера, яким будо досліджено взаємозалежність  впливу зміни умов 

оподаткування та росту ділової активності в економіці («крива Лаффера» (рис. 

1.2). В результаті досліджень та математичних розрахунків було  встановлено, 

що підвищення податків сприяє зростанню надходжень до бюджету лише до 

певного рівня (точка М), доки не підриває економічну активність та 

інвестування у приватний сектор. Перетнувши цю межу, оподаткування з 

інструменту регулювання економічного зростання перетворюється на фактор 

уповільнення ділової активності та перепону максимізації надходжень до 

бюджету. 

 

 Рис. 1.2. Крива Лаффера 

Джерело: [45; 52]. 

 

Погляди на визначення ролі податків у розвитку держави 

представниками маржиналізму ( теорія Левіафан-оподаткування (Дж. 

 реннан, Дж.  ’юкенен), теорія демократичного перетворення, теорія 

еволюційного оподаткування, теорія глобалізації (ідея введення «глобальних 

податків»), теорія пропорційного і прогресивного оподаткування, теорія 

Максимальний 

обсяг надходжень 

від оподаткування 
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перекладення податків та інші)  включають і кейнсіанську, і неокласичну 

економічну концепції та ґрунтується на застосуванні математичних методів 

аналізу розвитку податкової системи. 

Таким чином, з розвитком теорій оподаткування відбувається 

трансформація розуміння податку від усвідомлення його як обов’язкового 

платежу до визначення його фіскальної та регулюючої ролі в контексті впливу 

держави на розвиток економіки, яке сьогодні розвивається та доповнюється. 

Відтак розвивається розуміння і трактування податкової системи як 

сукупності податків, які справляються в державі та організації їх стягнення.  

Сьогодні особливо актуальним є питання дослідження трактування 

понять «податки» та «податкова система» на сучасному етапі у вітчизняній 

науковій думці (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Еволюція наукових поглядів на трактування податків та податкової 

системи як соціально-економічних категорій 

Автор Трактування поняття 

«податки» 

Трактування поняття 

«податкова система» 

Ю. . Іванов, 

А.І.Крисоватий, 

О.М.Десятнюк 

(2006) [45] 

Податки – фінансові відносини 

між державою і платниками 

податків з приводу примусового 

відчуження частини знову 

створеної вартості з метою 

формування централізованих 

фондів грошових  ресурсів, 

необхідних для виконання 

державою її функцій 

Податкова система – це сукупність 

податків та зборів; механізмів і 

способів їх розрахунку та сплати, а 

також суб’єктів податкової роботи, 

які забезпечують адміністрування і 

надходження податків і зборів до 

бюджету та інших державних 

цільових фондів 

Л.О.Миргородськ

а (2008) [76] 

Податки є індивідуальними 

безповоротними цільовими 

платежами юридичних та 

фізичних осіб в бюджет певного 

рівня в розмірах і терміни, 

встановлені законом 

Податкова система – це сукупність 

встановлених у країні податків, 

зборів і платежів, принципів та 

методів їх встановлення, зміни чи 

скасування дій, що забезпечують їх 

сплату, контроль та 

відповідальність за порушення 

податкового законодавства 

І.О. Лютий (2009) 

[72] 

Податки – це обов’язкові 

платежі юридичних і фізичних 

осіб, що стягуються до бюджету 

держави (державного і місцевих) 

та державних цільових фондів. 

Податку властива індивідуальна 

Податкова система – це сукупність 

встановлених у країні податків, які 

взаємопов’язані, органічно 

доповнюють один одного і не 

суперечать системі в цілому та 

іншим її елементам 
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безоплатність. Це означає, що 

при його стягненні держава не 

бере на себе обов’язку щодо 

надання кожному окремому 

платнику певного еквіваленту, 

рівного їх платежу 

Н.І. Редіна, 

Н.М.Дєєва, 

Т.О.Дулік (2009) 

[27] 

Податки – це закономірне 

об’єктивно-суб’єктивне явище, 

система соціально-економічних 

та організаційно-правових 

відносин, що складаються між 

державою, юридичними і 

фізичними особами з приводу 

мобілізації до бюджету держави 

і використання частини вартості 

ВВП, які не мають конкретного 

цільового призначення і діють 

законодавчо на будь-якій стадії 

розвитку суспільства з метою 

фінансового забезпечення 

виконання державою своїх 

функцій, соціально-економічної 

підтримки населення та суб’єктів 

господарювання 

Податкова система (система 

оподаткування) – це сукупність 

законодавчо встановлених у 

державі різних видів податків і 

зборів, а також принципів, форм, 

методів оподаткування та 

організація податкової роботи і 

контролю за дотриманням 

податкового законодавства. 

Оптимальна податкова система 

України повинна стимулювати 

підприємницьку діяльність, 

створювати відносно рівні умови в 

різних секторах економіки. Її не 

слід розглядати лише у 

фіскальному аспекті, тобто в якості 

державних доходів 

С.І. Юрій, 

В.М.Федосов 

(2012) [147] 

Категорія «податки» 

розглядається не тільки як 

економічна, а й суспільно-

соціальна. Суспільна ціна 

податків визначається втратою 

частини особистого прибутку 

конкретними платниками, яку 

через бюджет перерозподіляють 

між усіма членами суспільства. 

Труднощі пізнання природи 

податку пояснюється тим, що 

податок – одночасно економічне, 

господарське і політичне явище 

Податкова система – сукупність 

податків і зборів, механізмів і 

способів їх розрахунку та сплати, а 

також суб’єктів податкової роботи, 

які забезпечують адміністрування і 

надходження податків і зборів до 

бюджету та інших цільових фондів 

Т.В. Мединська, 

Н.І. Власюк 

(2012) [74] 

Податок як соціально-

економічна категорія виражає 

основні риси і властивості 

фінансів у будь-якій економіці 

ринкового типу. Це – важлива 

фінансова категорія, що 

відображає форму економічних 

відносин держави із суб’єктами 

господарювання та населенням 

Податкова система – це сукупність 

загальнодержавних та місцевих 

податків та зборів, що 

справляються у встановленому 

податковим законодавством 

порядку 

В.Г.  аранова 

(2014) [101] 

Податок є комплексною 

фінансовою категорією, яка 

характеризує фінансові 

відносини між державою і 

членами суспільства, що 

виникають в процесі розподілу 

Податкова система 

представляється як регламентована 

нормами фінансового права, 

закріпленими в законах та інших 

нормативно-правових актах з 

питань оподаткування, сукупність 
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ВВП з приводу вилучення 

державою частини валового 

національного доходу і 

перерозподілу її з метою 

фінансування державних витрат 

податкових відносин, які 

опосередковуються фінансовими 

органами, що забезпечують 

адміністрування податків, і 

проявляються в конкретних 

формах оподаткування 

В.Л. Андрущенко 

(2015) [102] 

Податки – це обов’язкові 

платежі, законодавчо 

встановлені державою та 

сплачуються юридичними та 

фізичними особами в процесі 

перерозподілу частини вартості 

валового внутрішнього продукту 

й акумулюються в 

централізованих грошових 

фондах з метою забезпечення 

виконання державою покладених 

на неї функцій 

Податкова система – це складна 

система фінансових відносин між 

державою та платниками податків 

у процесі перерозподілу 

створеного продукту 

Джерело: складено автором 

 

Адже зі зміною підходів до визначення публічних фінансів у 

вітчизняній науковій думці та виділенням у їх складі місцевих фінансів на 

рівні з державними фінансами (зважаючи на становлення в Україні впродовж і 

періоду незалежності, і періоду розвитку в складі СРСР саме системи 

державних фінансів, варто акцентувати на специфіку її визначення як єдиної 

сфери, яка включає два рівні, місцевий та загальнодержавний) виникає 

потреба формування теоретичного підходу до визначення податкової системи 

в контексті розвитку місцевого самоврядування. 

Як бачимо, аналізуючи таблицю 1.1, більшість сучасних учених 

характеризують податки як фінансове явище та економічну категорію. Проте, 

в умовах нашого дослідження слід звернути увагу на результати дослідження 

В. Андрущенка та Ю. Ляшенка. Учені правильно зауважують, що існують 

економічні та позаекономічні аспекти дослідження податків [4]. З зазначеного 

можна зробити висновок, що розвитку податку як об’єкту характерна 

політична,соціальна, етична та ментальна природа. Відтак, визначаючи 

напрями аналізу податку як багатоаспектного об’єкта дослідження, варто 

виокремити його роль як носія суспільної вартості. З цього приводу  . 

 олдирєв зазначає, що податки, «беручи участь в процесі перерозподілу 
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новоствореної вартості, є специфічною формою виробничих відносин» [45]. 

Дещо далі іде В. Федосов, який зазначає, що податки виступають «системою 

виробничих відносин, відносин економічного базису» і виражають ті зв’язки, 

які виникають на стадії розподілу в процесі розширеного відтворення, мають 

вторинний, похідний і перерозподільний характер [103]. 

Таким чином, термін «податки» слід розглядати зі сторони 

комплексності як багатоаспектну та складну категорію (рис. 1.3), що вимагає 

виокремлення особливостей, відповідно до яких податок відрізняється від 

інших платежів у державі.  

  

Рис. 1.3. Комплексний підхід до визначення податків 

Джерело: розроблено автором 

 

Аналізуючи напрацювання вітчизняних науковців в цьому напрямі (В. 

Андрущенка, В.  аранової, О. Василика, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, П. 

Мельника, Н. Редіної, В. Федосова та В. Опаріна), виділимо ознаки податків. 

Так, основними ознаками податків є: 
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- законність – встановлення податків є правом і прерогативою держави; 

- правова визначеність – визначення умов стягнення податків 

відбувається відповідно до законодавчих та правових норм; 

- обов’язковість – податок є обов’язковим до сплати, незалежно від 

міркувань і згоди платника;  

- односторонній характер – податкові платежі здійснюються в напрямі 

від платника до держави; 

- відсутність цільового характеру – податок вноситься до бюджету, 

проте цілі, на які він витрачатиметься, не визначені; 

- грошова форма сплати податку (ознака, яка з’явилася на відповідних 

етапах розвитку державності, до цього форма сплати могла бути або 

грошовою, або натуральною); 

- направленість до відповідного бюджету; 

- регулярність – сплата податку є постійним економічним явищем 

відповідно до наявності об’єкта оподаткування і відбувається відповідно до 

визначених на законодавчому рівні умов та термінів; 

- індивідуальна безоплатність – сплата податку не означає зобов’язання 

держави у наданні платнику послуг, еквівалентних платежу. 

Серед виділених ознак податку як платежу варто акцентувати на 

направленості до відповідного бюджету. Адже в умовах зміни теоретичного 

підходу до визначення суті податку і розвитку податкової системи в умовах 

децентралізації та формування системи публічних фінансів питання 

спрямованості сплаченого податку є одним з ключових і потребує особливого 

акценту з позиції наукового осмислення. Аналіз розвитку податкових систем в 

різних країнах дозволяє чітко визначити ті податки, зарахування яких має 

бути віднесеним саме до бюджетів на рівні територіальних громад і 

муніципалітетів (зокрема, майнові податки), що відповідає принципу 

соціальної справедливості при оподаткуванні. 

Окремим аспектом в питанні аналізу поняття «податки» та «податкова 

система» є визначення основних принципів та функцій оподаткування. Цим 
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питанням займалася велика кількість науковців впродовж усього періоду 

розвитку державності та податків як її фінансової основи та інструмента 

впливу на розвиток суспільного та економічного секторів.  

Першим, хто сформулював основні принципи оподаткування, був 

А.Сміт, який виділив принцип справедливості, визначеності, зручності та 

економії. Окремо слід згадати про внесок в розвиток системи принципів 

оподаткування А. Вагнера та Дж. Е. Стігліца.  

Впродовж подальших досліджень оподаткування науковці додавали 

інші принципи. Таким чином, аналізуючи наукові напрацювання [45; 46; 59; 

77; 102; 118], виділимо такі принципи оподаткування: 

- принцип справедливості – платники мають сплачувати податки 

відповідно до рівня їх доходів і можливостей на основі відповідних правил; 

- принцип зручності – податки мають стягуватися в зручний для 

платника час і спосіб; 

- принцип загальності – податкові платежі до бюджету мають вносити 

всі відповідно до наявності суб’єкта оподаткування по кожному податку; 

- принцип економії – витрати на адміністрування податку мають бути 

мінімальними; 

- принцип визначеності – умови сплати податку мають бути точно 

визначеними і відомими; 

- принцип обов’язковості – податки мають сплачуватися до бюджету в 

обов’язковому порядку, за несплату, несвоєчасність або невідповідність 

умовам оподаткування платник несе відповідальність; 

- принцип ефективності – оподаткування виступає не лише дохідним 

джерелом бюджету, податкова система має бути сформована так, щоб 

стимулювати інвестиційну та підприємницьку активність та забезпечити 

економічне зростання; 

- принцип презумпційності – у випадку неоднозначного чи 

множинного трактування прав і обов’язків платників податків чи податкової 

служби, внаслідок чого кінцеве рішення може прийматися і на користь 
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платника, і контролюючого органу воно приймається на користь платника 

податків; 

- принцип простоти – умови сплати податку мають бути сформовані 

так, щоб бути зрозумілими та доступними для усіх платників; 

- принцип нейтральності – оподаткування не повинно впливати на 

зміну рівня конкурентоспроможності на користь того чи іншого платника 

податків; 

- принцип стабільності – податкова система має бути сформованою 

таким чином, щоб не зазнавати частих змін; 

- принцип достатності – надходження від оподаткування мають бути 

достатніми для забезпечення відповідного рівня видатків держави; 

- принцип відповідальності – податкова система країни та сам механізм 

оподаткування виступає і джерелом доходів, і економічним регулятором, і 

політичним інструментом, і соціальним подразником, тому формування 

системи має передбачати врахування етичних норм, історичних та метальних 

аспектів розвитку держави та громадянського суспільства, а також політичної 

відповідальності. 

Основними функціями податків як ключового елемента податкової 

системи держави є фіскальна та соціально-економічна. Проте на сучасному 

етапі розвитку системи публічного управління, публічних фінансів, а, 

відповідно, і податкової системи відбувається розширення сфер впливу 

податків на розвиток держави та їх функціонального призначення, що 

дозволяє виділити під функції податку у залежності від того, «прояв якого 

ефекту в межах головної функції є найбажанішим у конкретній соціально-

економічній ситуації» [102]. Враховуючи цей аспект, визначимо основні 

функції оподаткування (рис. 1.4).  
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Рис. 1.4. Функції оподаткування та їх зміст 

Джерело: складено на основі [27]. 

 

Основною характеристикою податку як ключового елемента 

функціонування податкової системи є визначення та дослідження 

особливостей його основних елементів, які дають уявлення про внутрішній 

зміст даного платежу та його адміністрування. Згідно з Податковим кодексом 

України, податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного 

бюджету, що справляється з платників податку (стаття 6), а елементи податку 

визначені статтею 7 Кодексу (рис. 1.5).  

Розглядаючи податкову систему, В. Андрущенко [4; 102] виділяє 

наявність взаємозалежних підсистем, які і визначають її цілісність, а саме: 

підсистему податкового законодавства; підсистему органів виконавчої влади, 

якими здійснюється стягнення податкових платежів до бюджету; підсистему 

адміністрування податків. 
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Рис. 1.5. Елементи податку відповідно до Податкового кодексу України 

Джерело: складено на основі [104] 

 

Водночас до складу податкової системи варто віднести усю 

інфраструктуру, яка пов’язана з нарахуванням, справлянням та контролем  за 

справлянням податкових платежів до бюджету. Структура податкової системи 

наведено на рис. 1.6. 
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податкову систему слід 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.  

Формування податкової системи має передбачати дотримання такої 

вимоги: види податків та умови їх справляння мають сприяти якнайповнішій 

реалізації внутрішнього потенціалу податку в напрямі максимальної рівноваги 

основних складових аспектів оподаткування – концентрації в доходах 

бюджету максимальних податкових надходжень та сприяння відтворювальних 

процесів в сфері ведення бізнесу та підприємництва.  

Проаналізувавши основні аспекти формування податкової системи та 

податків як її центральної категорії, слід зазначити, що податкова система має 

будуватися на основі таких постулатів: 

- формування довірчих взаємовідносини між державою та платниками 

податків; 

- визначення на законодавчому рівні умов взаємовідносин між 

податковими органами та платниками податків; 

- справедливий розподіл податкового навантаження; 

- забезпечення відповідного рівня доходів бюджету внаслідок 

оподаткування; 

- визначення оптимального рівня податкового навантаження, що не 

перешкоджає економічному розвитку території; 

- простота та прозорість оподаткування; 

- зниження рівня корупційності та податкового тиску; 

- формування ефективної структури податкової системи. 
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Рис. 1.6. Складові елементи податкової системи         
Джерело: складено автором
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Таким чином, формування податкової системи, яка відповідає основним 

вимогам соціально орієнтованої економіки, вимагає врахування таких засад 

розвитку [91]: комплексність; цілеспрямоване портфельне формування 

системи податків; наукове визначення податкового потенціалу та його 

розвиток; формування відповідної правової основи оподаткування. 

 

 

1.2. Інституційні засади розвитку податкової системи держави у період 

реформування місцевого самоврядування 

 

Зважаючи на системні децентралізаційні зміни та секторальні реформи, 

реалізації яких сьогодні відбувається в Україні, виникає потреба дослідження 

розвитку податкової системи в умовах, які склалися. Зокрема, реформа 

місцевого самоврядування, як одна з найуспішніших (попри її незавершеність 

на сьогодні), характеризувалася суттєвим впливом на податкову систему та 

вимагає нового підходу до її розвитку. Відтак для розуміння напрямку 

розвитку важливим завдання є дослідження інституційного забезпечення 

розвитку податкової системи в умовах реформи місцевого самоврядування. 

Водночас для виявлення суті розвитку податкової системи в умовах 

реформи місцевого самоврядування доцільно зупинитися на визначенні 

понять «розвиток» та, в результаті його трактування, - «розвиток податкової 

системи». 

Дефініція «розвиток» є науково обґрунтованим поняттям як об’єкт 

дослідження та характеризується популярністю серед науковців, починаючи з 

періоду Античності, у всіх сферах пізнання. В економічній сфері дослідження 

поняття було закладено представниками класичної політичної економії. 

Проте, його трактуванням та формуванням наукових підходів до визначення 

займалися вчені у різні періоди, зокрема,  А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Кейнс, А. 

Пігу, А. Маршал, Дж. Міль, А. Лаффер, Г. Мюрдаль, Дж. Кларк, В. Паретто, Р. 

Солоу, Й. Шумпетер. При цьому, класики поняття розвитку ототожнювали з 
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економічним зростанням, представники неокласичної школи досліджували 

соціально-економічний розвиток крізь призму суспільного споживання до 

досягнення супільного добробуту, натомість Дж. Кейнс та його прихильними 

– через державне втручання в економіку.  На увагу заслуговує також підхід Й. 

Шумпетера, який розглядав розвиток економіки як зміну траєкторії в системі 

господарського обігу і зміщення одного стану рівноваги в напрямі до стану 

рівноваги за інших умов [161]. При цьому, вчений зауважує, що зростання 

економіки без зазначених змін не можна характеризувати як розвиток, 

оскільки воно не породжує якісно нові явища. 

Серед вітчизняних науковців поняття досліджували О. Гапоненко, М. 

Кизим, В. Кифяк Л. Мельник, Т. Надтока, С. Ожегов, А. Пакрухина, Ю. 

Погорєлов, О. Равнєєва, О. Тридід, В. Пономаренко, О. Страхов та інші (табл. 

1.2), в результаті чого можна виділити різні підходи до трактування: 

характеристика розвитку як системи (Л. Мельник, О. Ранєєва, О. Тридід, В. 

Пономаренко, М. Кизим), ускладнення (М. Кизим, О. Страхов), 

удосконалення (О. Гапоненко, А. Пакрухина, С. Ожегов), підвищення 

ефективності функціонування системи (Л.  азилевич) [56, 99, 105, 107, 115].  

Для прикладу, Л. Прийма та І. Кулиняк характеризують розвиток як рух 

вперед та становлення якісно нових характеристик відповідного об’єкта, його 

удосконалення, еволюцію, прогрес, покращення, ріст та розширення [107]. Ю. 

Погорєлов досліджує розвиток як загальнонаукову категорію з трьох позицій: 

як явище (поняття «розвиток» є протилежним до поняття «буття», яке 

ототожнюється з незмінним станом), як принцип (розвиток визначено як 

іманентну рису буття, яка зумовлює можливість його зміни) та як закон 

(розвиток характеризується як перехід від одного стану до іншого за 

кількісними чи якісними характеристиками) [99]. О. Равнєєва визначає 

розвиток як «унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі 

та часі, що характеризується постійною зміною цілей його існування шляхом 

формування нової відкритої системи і переводом його в нову траєкторію 

розвитку» [115]. 
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Загалом учені виділяють три підходи до трактування суті розвитку:  

1) шляхом вивчення та виділення характерних властивостей системи, 

яка розвивається, – в цьому випадку розвиток розглядається як незворотній, 

закономірний, спрямований процес зміни системи у часі та просторі;  

2) шляхом трактування дефініції – розвиток визначено як процес 

формування зовсім нової системи;  

3) шляхом порівняння певної характеристики об’єкта [107].  

Таблиця 1.2 

Теоретичні підходи до траткування поняття «розвиток» 

Автор Джерело Трактування 

С.Ожегов,  

Н. Шведова 

 

Ожегов М.И., Шведова Н.Ю. 

Толковый словарь русского язика. 

Русская академия наук. М.: 

Азбуковник, 1998. 944 с. 

Процес закономірної зміни, переходу 

з одного стану в інший, більш 

досконалий; перехід від старого, 

якісного до нового, від простого до 

складного, від нижчого до вищого 

В.Понома-

ренко, 

О.Тридід,  

М. Кизим 

Пономаренко В.С., Тридід О.М., 

Кизим М.О. Стратегія розвитку 

підприємства в умовах кризи: 

Монографія. Х.: Видавничий Дім 

«ІНЖЕК», 2003. 328 с. 

Процес кількісно-якісних змін у 

системі, ускладнення структури і 

складу, в результаті чого 

підвищується її опірність 

дестабілізуючому впливу 

зовнішнього середовища й 

ефективність функціонування 

Л. Мельник Мельник Л.Г. Фундаментальные 

основы развития Сумы.: ИТД 

«Университетская книга», 2003. 

288 с. 

Незворотна, спрямована, закономірна 

зміна системи на основі реалізації 

внутрішньопритаманних їй 

механізмів самоорганізації. 

Основними властивостями розвитку є 

незворотність, спрямованість, 

закономірність, а також 

впорядкованість та активна роль 

внутрішніх механізмів саморганізації 

О. Страхов Страхов О. Механізм державного 

управління інноваційного 

розвитку на рівні регіонів. Акт. 

пробл. держ. упр.: зб.наук.пр. Д.: 

ДРІДУ НАДУ, 2007. Вип. 1 (27). 

С. 172-178. 

Сукупність процедур і засобів, за 

допомогою яких нова думка чи ідея 

перетворюється на нововведення 



33 
 

Л.  азилевич  азилевич Л.А. Автоматизация 

организационного 

проектирования. Львов: 

Машиностроение, 1989. 176 с. 

Якісні перетворення, що призводять 

до істотного підвищення 

ефективності діяльності 

підприємства 

Т. Надтока  

Г. Кануніна 

Управлінські технології у рішенні 

сучасних проблем розвитку 

соціально-економічних систем: 

монографія / за заг. ред. О.В. 

Мартякової. Донецьк: Вид-во 

ДонНТУ, 2011. 744 с. 

Перехід у новий якісно-кількісний 

стан у часі за напрямом може бути як 

позитивним, так і негативним, що 

зумовлено зовнішніми та 

внутрішніми факторами впливу на 

процес розвитку 

В. Кифяк Кифяк В. Теоретичні основи 

визначення категорії "розвиток 

підприємства". Економічний 

аналіз. Тернопіль, 2011. Вип. 8, ч. 

2. С. 190-194. 

Кількісні і якісні зміни, що 

формуються як наслідок взаємодії 

підсистем, передумов, факторів та 

принципів, спрямовані на досягнення 

пріоритетів підприємства 

Джерело: складено автором 

 

В контексті наукових напрацювань учених можна виділити ключові 

характерні ознаки розвитку, а саме: спрямованість, закономірність та 

незворотність. За умови врахування ознак, розвиток визначається як певна 

зміна, яка має незворотний характер та полягає у якісних перетвореннях, які 

ведуть об’єкт до переходу у інших стан. Сам перехід у інших стан  може 

різнитися за своєю спрямованістю на регресивний та прогресивний. Проте, у 

випадку дослідження розвитку податкової системи ми розглядаємо поняття 

«розвиток» саме в контексті прогресивної зміни, що дозволяє обгрунтувати 

три основні характеристики цього процесу: 

- розвиток системи має цільовий характер і полягає у певній зміні 

шляхом покращення чи зростання; 

- розвиток передбачає взаємодію між суб’єктами податкової системи; 

- розвитку передує застосування нового підходу до організації процесу 

оподаткування й комбінації ресурсів, перерозподілу доходів, а, отже, 

ґрунтується на ефективному використанні податкового механізму [92, 53]. 

Водночас для обгрунтування розвитку податкової системи в умовах 

реформи місцевого самоврядування вагомим є дослідження інституційного 

забезпечення розвитку податкової системи в напрямі децентралізації для 
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виявлення фундаментальних положень розвитку оподаткування в Україні та 

визначення напряму подальших змін. 

Формування інституційної структури податкової системи держави 

відбувається в контексті вибору орієнтирів податкової політики та її 

реалізації. Зважаючи на суттєві наукові напрацювання у питанні визначення 

суті інституційної структури та ототожнення поняття з категорією 

«інституційне середовище», під ним найчастіше розуміють систему 

формальних і неформальних інститутів та інституцій, які виконують роль 

стримування, обмеження та стимулювання поведінки суб’єктів економіки та 

їх груп та встановлюються і регулюються державою [105].  

Особливість вітчизняної подaткової систeми, яка проявляється в 

контексті аналізу її iсторичного поступу, є наявність гострих протирiч мiж 

плaтникaми подaткiв та дeржaвою. Розглядаючи інститути оподaткувaння в 

контексті  оформлeння процесу узгоджeння iнтeрeсiв плaтникiв подaткiв та 

дeржaви, варто відзначити спрямованість на узгоджeння прaвa самої держави 

забезпечити рeглaмeнтувaння подaткiв, сформувати і забезпечити дотримання 

норм та прaв учaсникiв податкових вiдносин, забезпечити право населення нa 

громaдський контроль. Таким чином, до інституцій віднесено:  

- повeдiнковi норми та процeдури, які встaновлeнi як законодавчо, так і 

у звичаєвому контексті;  

- законодавчі та нормaтивно-прaвові aкти усiх рiвнiв;  

- структурнi формування дeржaвної та привaтної форм власності, чeрeз 

якi здійснюється зaдоволення потрeб суспiльствa; 

- ринкова культура та нaцiонaльний мeнтaлiтeт. 

Здійснюючи модeрнiзацію подaткової систeми, слід врaхувaти умови 

розвитку цих iнститутiв, адже в сукупностi вони формують iнституцiйнe 

сeрeдовищe дeржaви. Забезпечити повне врахування усіх аспектів 

iнституцiйного сeрeдовища доволі складно, оскільки воно характеризується 

нeоднорiдністю. Тому слід виділити три рівні інституційного середовища для 

його структуризації:  формaльнi iнститути, нeформaльнi iнститути, культурнi 
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трaдицiї та цiнностi. В цьому контексті податкову систему держави слід 

розглядати з позиції наявності наступних елементів: 

- формальних інституцій – законодавчо внормованих засобів, норм та 

приписів, завданням яких виступає регулювання функціонування податкової 

системи, визначення та затвердження видів податків та бюджетів, до яких 

вони зараховуються, обґрунтування порядку справляння та адміністрування 

податків, обмеження та стимулювання поведінки учасників таких 

правовідносин; 

- організаційних структур, які забезпечують дію механізму примусу 

для дотримання встановлених норм і приписів, - податкових органів, 

організацій та установ, діяльність яких безпосередньо або опосередковано 

впливає на розвиток податкової системи; такі організаційні структури мають 

законодавчо обґрунтовану та чітко визначену структуру, повноваження та 

систему зв’язків і підпорядкування; 

- неформальних інституцій – звичаї, умовності та традиції, які мають 

суттєвий вплив на формування моделі податкової культури серед суб’єктів 

оподаткування, визначаючи їх правову свідомість, податкову обізнаність, 

етику підприємництва тощо. 

Одним з ключових чинників формування та розвитку інституційного 

середовища податкової системи виступає її реформування, в основі чого 

лежить управлінська діяльність органів влади, здійснена з метою 

удосконалення податкової системи.  

В Україні з початку 1990-х рр. спостерігалися спроби реформування 

податкової системи. Останні суттєві зміни її функціонування відбуваються 

сьогодні, що пов’язано з реформою децентралізації та управління публічними 

фінансами [92; 137]. 

Водночас, слід зауважити, що до 2014 року система формування 

державних доходів ґрунтувалася на засадах централізованого управління та 

перехідної економіки і мала здебільшого фіскальний характер. Тенденції 

переходу до ринкової економіки у сфері державного управління 
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супроводжувалися спробами удосконалення податкової системи, проте 

характеризувалися несистемністю та неузгодженістю окремих норм, а також 

невідповідністю умовам. 

Таким чином, станом на початок реформи місцевого самоврядування в 

Україні податкова система характеризувалася такими негативними аспектами:  

- фіскальною спрямованістю, що суттєво обмежувало ефективність та 

роль податків та їх функції у державному управлінні; 

- нестабільністю, суперечливістю та складністю нормативно-правового 

забезпечення; 

- неефективністю адміністрування окремих податків, що пов’язано 

високою затратністю цього процесу у порівнянні з доходами бюджетів, 

отриманими від справляння таких податків; 

- невідповідністю нормам та тенденціям розвитку податкових систем 

розвинених країн. 

Зазначені недоліки результувалися проблемами у розвитку податкової 

системи,  серед яких передовсім слід зазначити такі:  

1) зростання податкової заборгованості платників перед бюджетами, 

що пов’язане з відсутністю ефективного механізму забезпечення сплати 

суб’єктами господарювання податків до бюджету. В цьому контексті варто 

акцентувати на проблемі списання та реструктуризації державою податкової 

заборгованості підприємств перед бюджетом, проведення бюджетних 

взаємозаліків, що мало доволі негативний вплив на формування податкової 

культури суб’єктів економіки, оскільки робило невигідною своєчасну повну 

сплату податків [141]; 

2) зростання тенденційності ухилення від сплати податків, 

спричинене викривленням умов конкуренції в результаті нерівномірності 

розподілу податкового навантаження на платників податків, масовою 

корупцією, недосконалістю законодавчого забезпечення розвитку податкової 

системи та поширеним недотриманням норм сплати податків; 
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3) нерівномірність податкового навантаження на платників, 

результатом чого є максимальне навантаження саме на законослухняних 

платників податків, зазвичай позбавлених податкових пільг. 

Попри ці недоліки, як зауважують економісти, реформування 

податкової системи в Україні має відбуватися на основі визнання того, що в 

цілому податкова система України вже склалася і не повинна підлягати 

докорінним змінам. На користь цієї позиції свідчить сформоване нормативно-

правове забезпечення розвитку та функціонування податкової системи. Тобто 

реформа та створення нової законодавчої бази в сфері оподаткування має 

ґрунтуватися на фундаменті існуючої податкової системи (рис. 1.7) та 

відповідати тенденціям розвитку оподаткування в країнах Заходу.  

 

Рис. 1.7. Нормативно-правове забезпечення розвитку податкової 

системи в Україні 

Джерело: складено автором 
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А результативність реформування податкової системи, як акцентує 

О.Ференс,  залежить від «взаємозв’язку між обсягом сплачених податків та 

обсягом і якістю суспільних благ, отриманих платниками... метою 

реформування податкової системи України має бути створення податкової 

системи, сприятливої для економічного зростання» [141]. В контексті 

досягнення ефективного співвідношення сплати податків та отримання 

суспільних послуг відбувається реформування податкової системи в Україні в 

умовах децентралізації (рис. 1.8).  

Зважаючи на відсутність більшості ключових атрибутів 

децентралізованої податкової системи в Україні, основними напрямами 

податкової реформи варто визначити такі: 

- формування достатніх джерел власних доходів для територіальних 

громад, які органи місцевого самоврядування можуть мобілізувати у випадку 

необхідності. Такими джерелами податкових надходжень, перш за все, мають 

бути місцеві податки, зокрема майнові податки, які до реформи складали 

менше 5% надходжень місцевих бюджетів і не відігравали визначальної ролі у 

забезпеченні фінансової самостійності громад;  

- розробка ефективних механізмів стимулювання місцевих резидентів 

до сплати місцевих податків до бюджетів для максимальної акумуляції 

надходжень та забезпечення високого рівня фінансової спроможності 

територіальних громад; перш за все, одним із шляхів стимулювання суб’єктів 

економіки громади до сплати місцевих податків до бюджету громади є повна 

підзвітність посадових осіб та прозорість їх дій та процесу прийняття рішень, 

що вимагає зміцнення інституційної бази функціонування місцевого 

самоврядування. 

Здійснення податкової реформи передбачене дорожньою картою в 

частині виокремлення 62 реформ як першочергових пріоритетів реалізації 

Стратегії Сталого розвитку «Україна – 2020» [110].  
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Рис. 1.8. Стратегічні орієнтири розвитку податкової системи в умовах 

реформування місцевого самоврядування в Україні 

Джерело: складено автором на основі систематизації нормативно-правової бази 

України 
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Метою реформи визначено побудову 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 державного і 

місцевих бюджетів. 

Окрім того, цим документом визначено основні напрями реформи, серед 

яких:  

- перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів до 

обслуговуючої – передбачає розвиток податкових органів як сервісної служби, 

здатної надати допомогу у нарахуванні та проведенні сплати податків, 

діяльність якої не спрямована на наповнення бюджету за рахунок фінансових 

санкцій та переплат;  

- зменшення кількості податків, їх розміру та спрощення порядку 

розрахунку і сплати;  

- впровадження електронних сервісів для платників податків з метою 

спрощення звітності та співробітництва органу ДПС і платника податку та 

забезпечення прозорості функціонування податкової системи;  

- зменшення податкового навантаження на заробітну плату з метою її 

детінізації –  це важливий напрям реформування податкової системи з огляду 

на сучасний стан розвитку економіки держави, який вимагає детінізації за 

рахунок використання інструментів фінансового стимулювання, а не 

адміністративних санкцій; 

- удосконалення законодавства України, спрямованого на посилення 

боротьби зі схемами ухиляння від сплати податків – передбачається системне 

оновлення інституційного середовища розвитку податкової системи, зокрема 

в напрямі реформи судових та правоохоронних органів, подолання корупції, 

посилення системи захисту прав власності. Сукупно такі системні заходи 

матимуть синергетичний ефект на розвиток податкової системи та подолання 

проблемних аспектів справляння податків до бюджетів різних рівнів. Разом з 

тим, як і визначено у Стратегії Сталого розвитку «Україна – 2020», 
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секторальні реформи в інших сферах не повинні слідувати за реформою сфери 

оподаткування, вони повинні бути складовою системи змін у сфері 

державного управління. Якщо звернутися до міжнародних фінансових та 

економічних рейтингів, помітним є вплив на встановлення низьких оцінок 

середовища ведення підприємницької діяльності, рівня економічної свободи і 

глобальної конкурентоспроможності в Україні саме інституційного чинника, 

що вимагає відновлення довіри суб’єктів економіки до держави та 

забезпечення високого рівня ефективності бюджетних видатків паралельно з 

розвиком податкової системи.   

Враховуючи комплексність і системність Стратегії Сталого розвитку 

«Україна – 2020», варто наголосити на відповідності реформи податкової 

системи змінам у інших секторах економіки. Зокрема, що важливо в контексті 

даного дослідження, податкова реформа, серед іншого, покликана вирішити 

питання забезпечення спроможності місцевого самоврядування в контексті 

відходу від централізованої моделі управління в державі.  

Цей аспект підтверджено Концепцією реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні [112], в якій 

обгрунтовано доцільність створення належних матеріальних, фінансових та 

організаційних умов  для забезпечення здійснення органами місцевого 

самоврядування власних і делегованих повноважень на засадах 

субсидіарності, партнерства між державою та місцевим самоврядуванням, а 

також правової, організаційної та фінансової спроможності самоврядування. З 

метою виконання цього завдання аргументовано реалізацію певних змін у 

податковій системі на користь місцевого самоврядування: 

1) фінансовою основою місцевого самоврядування в частині виконання 

власних повноважень визначити податки та збори, які мають безпосередній 

«зв’язок» з територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

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; 
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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. 

З метою реалізації поставлених завдань Законами України про внесення 

змін до  юджетного та Податкового кодексів [105; 109] відбулася передача 

органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень та 

закріплення стабільних джерел доходів місцевих бюджетів. Таким чином, 

було сформовано нову фінансову основу розвитку місцевого самоврядування 

в результаті:  

1) перерозподілу загальнодержавних податків та зборів між бюджетами 

різних рівнів; 

2) формування системи місцевих податків та зборів внаслідок 

віднесення до місцевих вагомих податкових джерел доходів бюджетів; 

3) розширення податкових доходів бюджетів за рахунок запровадження 

акцизного податку з реалізації підакцизних товарів; 

4) забезпечення повноважень місцевих рад щодо встановлення місцевих 

податків та зборів.   

Зазначимо, що окрім нормативно-правових актів, прийняття яких мало 

безпосередній вплив на реформу податкової системи, трансформація системи 

місцевого самоврядування та публічних фінансів характеризувалася впливом 

законів, які, маючи ключову роль в контексті децентралізації, діяли 

опосередковано на формування нових орієнтирів розвитку податкової 

системи, проте є вагомими для її результативності (табл. 1.3).  

Серед таких нормативно-правових актів закони України  «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», «Про засади державної 

регіональної політики», Методика формування спроможних територіальних 

громад. Таким чином, здійснивши обґрунтування інституційних засад та 

орієнтирів переформатування системи оподаткування, під розвитком 
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податкової системи в умовах реформування місцевого самоврядування слід 

розуміти процес позитивних зрушень у взаємодії між державою, органами 

місцевого самоврядування, органами ДПС 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. 

 

Таблиця 1.3 

Нормативно-правове забезпечення реформи місцевого самоврядування та його 

вплив на податкову реформу у період 2014-2019 рр. 

Дата 

прийняття 

Назва документа Зміст документа 

1.04. 

2014 р. 

Розпорядження КМУ «Про 

схвалення Концепції реформування 

місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в 

Україні» 

Обгрунтовано доцільність створення 

належних матеріальних, фінансових та 

організаційних умов  для забезпечення 

здійснення органами місцевого 

самоврядування власних і делегованих 

повноважень Аргументовано реалізацію 

змін у податковій системі на користь 

місцевого самоврядування: 

 фінансовою основою місцевого 

самоврядування визначити податки та збори, 

зібрані на території; 

 органам місцевого самоврядування 

надати право регулювати ставки місцевих 

податків і зборів; 

 право встановлення пільг з місцевих 

податків і зборів закріпити лише за тим 

органом місцевого самоврядування, до 

бюджету якого зараховуються такі податки і 

збори. 

28.12. 

2014 р. 

Закон України «Про внесення змін 

до  юджетного кодексу України 

щодо реформи міжбюджетних 

відносин» 

Передбачено перерозподіл доходів бюджетів 

різних рівнів та запровадження системи 

міжбюджетного вирівнювання 

28.12. 

2014 р. 

Закон України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та 

Визначено правила справляння і 

зарахування податків до бюджетів в 
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деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи» 

результаті перерозподілу надходжень між 

різними рівнями управління,  формування 

системи місцевих податків та зборів 

внаслідок віднесення до місцевих потужних 

податкових джерел доходів бюджетів 

12.01. 

2015 р. 

Указ Президента України «Про 

Стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020» 

Передбачає реалізацію 62 реформ, серед 

яких податкова реформа, яка покликана 

вирішити питання забезпечення 

спроможності місцевого самоврядування в 

контексті відходу від централізованої моделі 

управління в державі 

5.02. 

2015 р. 

Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» 

 

Прийнято для юридичного утвердження 

формування ОТГ в результаті укрупнення 

територіальних громад. Такі громади 

утворюються з метою формування 

ефективної територілаьної основи для 

розвитку місцевого самоврядування та 

досягнення їхфінансової спроможності 

8.04. 

2015 р. 

Постанова КМУ «Про 

затвердження Методики 

формування спроможних 

територіальних громад» 

5.02. 

2015 р. 

Закон України «Про засади 

державної регіональної політики» 

Визначено економічні, правові, 

екологічні,соціальні, гуманітарні й 

організаційні засади державної регіональної 

політики в Україні 

26.11. 

2015 р. 

Закон України «Про внесення змін 

до  юджетного кодексу України 

щодо особливостей формування та 

виконання бюджетів ОТГ» 

Визначено норми взаємодії місцевих 

бюджетів різних рівнів, особливості 

формування та виконання бюджетів ОТГ 

3.04. 

2018 р. 

Закон України «Про внесення змін 

до Закону України «Про 

добровільне об’єднання 

територіальних громад» щодо 

добровільного приєднання 

територіальних громад сіл, селищ 

до територіальних громад міст 

обласного значення» 

Визначено особливості формування ОТГ 

навколо міст обласного значення 

22.11. 

2018 р. 

Закон України «Про внесення змін 

до  юджетного кодексу України» 

Здійснено синхронізацію положень окремих 

законодавчих актів стосовно сплати податку 

на доходи фізичних осіб  

Джерело: сформовано на основі законодавчої та нормативно правової бази України 

 

Враховуючи те, що в умовах дослідження впливу реформи місцевого 

самоврядування на розвиток податкової системи відбувається перехід на 

місцевий рівень, розвиток податкової системи в умовах децентралізації 

потрібно розглядати в трьох аспектах: 

1) взаємоузгодженості інтересів державного та місцевих бюджетів; 
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2) забезпечення фінансової самодостатності місцевого 

самоврядування; 

3) визначеності напряму розвитку податкової системи на 

державному рівні.  

Т. Єфименко у своїх працях зауважує, що розвиток податкової системи 

у соціальній державі спрямований, серед іншого, на забезпечення координації 

територіальних соціально-економічних інтересів [39]. У випадку націлення 

розвитку податкової системи лише на вилучення фінансових ресурсів для 

наповнення бюджетів відбувається нівелювання інтересів усіх прошарків 

суспільства та суб’єктів господарювання. Водночас при зниженні податкового 

навантаження на суб’єктів оподаткування відбувається зменшення обсягів 

грошових ресурсів на забезпечення функцій держави. Відтак для досягнення 

соціальної справедливості слід здійснити ефективний перерозподіл 

бюджетного забезпечення [39; 77] через систему оподаткування в контексті 

визначених пріоритетів економічного та соціального зростання за допомогою 

використання чітко визначених чинників формування податкової           

системи (рис. 1.9).  

Серед пріоритетів, на які слід зважати при встановленні правил 

оподаткування для досягнення економічного зростання, варто виділити такі:   

- підтримка розвитку підприємництва;  

- обмеження тіньової економіки та зниження її рівня;  

- формування умов для залучення інвестицій. 

Серед орієнтирів для досягнення соціального розвитку – наступні: 

- формування умов для забезпечення високого рівня зайнятості і 

самозайнятості населення;  

- встановлення раціонального податкового навантаження;  

- застосування справедливої системи оподаткування до різних 

платників;  

- ефективний перерозподіл доходів між платниками податків з різним 

рівнем доходів;  
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- регулювання нерівності у доходах населення тощо. 

 

 

Рис. 1.9. Чинники формування податкової системи 

Джерело: складено на основі [52] 

 

Акцентуючи в даному дослідженні саме на питанні  забезпечення 

фінансової самодостатності місцевого самоврядування, оскільки для 

Української держави це порівняно нове питання, варто визначити основні 

напрями розвитку податкової системи в цьому контексті. Як зауважує Л. 

Олейнікова [88], «обсяги податкового потенціалу, так і податкове 

регулювання та розподіл податкового навантаження залежать від складу 

податкової системи». Тому можна стверджувати, що питання забезпечення 

спроможності місцевого самоврядування є одним з основних у розвитку 

податкової системи в названих умовах. А основними напрямами її розвитку 

варто виділити такі: 
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- 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. 

Отже, аналіз інституційного забезпечення розвитку податкової системи 

в Україні дозволяє зробити такі висновки. Починаючи зі здобуття 

незалежності в Україні здійснювались спроби реформи податкової системи та 

її розвитку в напрямку гармонізації з розвиненими країнами, які, проте, не 

завжди характеризувалися позитивними результатами. Проте в умовах 

децентралізації та зміни територіальної організації влади можна констатувати 

комплексний підхід до розвитку податкової системи в напрямі посилення 

спроможності місцевого самоврядування та формування нової фінансової 

основи розвитку території.  

 

 

1.3. Організаційно-економічні основи формування фінансової бази 

територіальних громад 

 

Потреба децентралізації державного управління, в тому числі 

бюджетно-фінансової децентралізації, стояла на порядку денному з перших 

років незалежності України. На початку 1990-х років всі міста, села і селища 

стали самостійними адміністративно-територіальними одиницями, що 

призвело до надмірного подрібнення та створення більше 10 тисяч сільських 

громад з середньою кількістю мешканців близько 1500 осіб. Обмеженість 

реального контролю органів місцевого самоврядування щодо своїх бюджетів 

призвели до невизначеності в розподілі повноважень та відповідальності між 

рівнями влади, насамперед в сферах освіти та охорони здоров’я, транспорту, 
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соціального забезпечення, економічного розвитку. Застосування видаткових 

нормативів при формуванні бюджетів та покриття з державного бюджету 

різниці між видатками та доходами не створювали умов для стимулювання 

органів місцевого самоврядування до економічного розвитку. 

Відповідно до ухваленого в 2015 році Закону України «Про добровільне 

об'єднання територіальних громад» почалося створення ОТГ і передача 

повноважень та ресурсів органам місцевого самоврядування, в першу чергу 

податкових ресурсів, які дають змогу власного розвитку територій та впливу 

на зміцнення фінансової бази. Наступною стадією утворення територій 

держави є укрупнення районного рівня. Регіональний рівень планується 

залишити в існуючих межах. Важливим питанням є функціональна база на 

різних рівнях управління та створення їх фінансового плацдарму для 

виконання покладених повноважень. 

Кінець 2014 року ознаменувався ухваленням Закону України «Про 

внесення змін до  юджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних 

відносин», який розпочав бюджетну децентралізацію через механізм переходу 

бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державними 

бюджетом. Так, у 2018 році прямі міжбюджетні відносини, як і 24 обласні 

бюджети, 148 бюджетів міст обласного значення, бюджет м. Києва та 450 

районних бюджетів, мали 665 бюджетів ОТГ. 

Загалом реформа місцевого самоврядування має системний характер, 

ґрунтується на засадах  децентралізації та передбачає досягнення низки 

завдань. 

1. Забезпечення бюджетної автономії і фінансової самостійності 

територіальних громад через:  

- розширення функцій та повноважень органів місцевого 

самоврядування, зокрема надання права самостійно здійснювати формування 

та затвердження місцевих бюджетів незалежно від прийняття державного 

бюджету;  
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- систематизацію видаткових повноважень і закріплення відповідних 

функцій та фінансових ресурсів за кожним рівнем місцевого самоврядування з 

одночасним визначенням обов’язкових для дотримання державних соціальних 

нормативів і стандартів у вартісному і описовому виглядах, що спрямовується 

на  забезпечення надання послуг населенню високої якості;  

- право самостійного вибору установи з обслуговування місцевих 

бюджетів;  

- чітко визначений механізм розрахунку обсягу субвенцій. 

2.  Формування інституційної та фінансової спроможності 

територіальних громад, що реалізується за рахунок таких кроків:  

- переходу від триступеневої до двоступеневої моделі бюджетування, за 

якої ОТГ надаються повноваження аналогічні як у міст обласного значення;  

- запровадження прямих міжбюджетних відносин бюджетів ОТГ з 

державним бюджетом;  

- розширення джерел доходів місцевих бюджетів, встановлення 

місцевих податків та зборів;  

- формування чіткого переліку делегованих державою на місцевий 

рівень повноважень, що супроводжується передачею і відповідного 

фінансового ресурсу;  

- запровадження горизонтального вирівнювання податкоспроможності. 

3. Децентралізація видаткових повноважень з чітким розподілом 

компетенцій на засадах принципу субсидіарності, в результаті чого 

виокремлено власні та делеговані повноваження і визначено різні джерела їх 

фінансування. 

4. Формування нової системи міжбюджетного вирівнювання та 

надання трансфертів; посилення відповідальності за реалізацію державної 

політики у різних галузях профільними міністерствами.  

5. Визначення стабільних джерел доходів місцевих бюджетів у спосіб:  

- закріплення нормативів відрахувань загальнодержавних податків за 

кожним рівнем бюджетної системи;  
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- формування єдиного кошика доходів загального фонду;  

- відміни індикативного планування показників місцевих бюджетів. 

Розвиток податкової системи в умовах децентралізації для нашої 

держави є новим, проте теоретичні напрацювання стосовно даного питання є 

доволі суттєвими. Зокрема, багато науковців, вивчаючи дане питання, 

зауважують доцільність розподілу податків на основі визначення видаткових 

повноважень на різних рівнях управління [77; 79; 158; 173; 173], що є 

логічним та відповідає принципу субсидіарності. Адже передача видаткових 

повноважень на рівень громад в умовах децентралізації обов’язково має 

супроводжуватися і передачею на місцевий рівень відповідних фінансових 

ресурсів для спроможності органів самоврядування забезпечити виконання 

покладених на них завдань (табл. 1.4).  

 

Таблиця 1.4 

Підходи до розподілу дохідних джерел між бюджетами різних рівнів 

Традиційний підхід до розподілу і 

закріплення доходів за різними 

рівнями управління 

Закріплення доходів за різними 

рівнями управління в контексті 

децентралізації 

Розподіл доходів 

Обсяг доходів місцевих бюджетів в 

основному менші за обсяг видаткових 

повноважень органів місцевого 

самоврядування;  

вертикальний дисбаланс 

компенсується через систему 

міжбюджетних трансфертів 

Дохідна база бюджетів органів 

місцевого самоврядування відповідає 

видатковим повноваженням, 

переданим на місцевий рівень, на 

забезпечення суспільних благ та 

послуг на рівні громад 

Закріплення доходів 

1. На загальнодержавному рівні  

оподатковуються об’єкти, які 

характеризуються нерівномірністю 

розподілу бази оподаткування 

2. Стабілізаційні податки 

справляються 

на загальнодержавному рівні, а 

1. Процес децентралізації у державі 

повинен супроводжуватися 

розмежуванням видаткових та 

дохідних повноважень між різними 

рівня управління 

2. З метою стимулювання 

міжтериторіальної конкуренції, а 

також досягнення ефективності 
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податки, які є стійкими до циклічних 

коливань, – на 

місцевому рівні 

3. Формування доходів через 
справляння цільових зборів є 

доцільним на усіх рівнях бюджетної 

системи 

4. Органам місцевого 

самоврядування потрібно надати 

повноваження для оподаткування 

найменш мобільної бази 

місцевого оподаткування справляння 

податкових платежів на місцевому 

рівні потрібно здійснювати при 

залученні немобільної бази 

оподаткування 

3. Мешканці локальних 

адміністративно-територіальних 

формувань мають 

нести податкове навантаження 

співвідносне вигодам, які вони 

отримують від наданих 

суспільних послуг на цьому рівні 

Джерело: [95] 

 

Зважаючи на цей аспект, в Україні вплив децентралізаційних процесів 

на розвиток податкової системи результувався двома наслідками:  

1) закріпленням за місцевими бюджетами значної частки 

загальнодержавних податків і зборів;  

2) посиленням ролі системи місцевого оподаткування у формуванні 

доходів бюджетів територіальних громад.  

Водночас етап реформування податкової системи, який розпочався у 

2014 році супроводжувався більш широкими змінами, зокрема:  

1) адаптацією до європейських трендів в оподаткуванні, яка проявилася 

у перенесенні податкового навантаження із праці та капіталу, тобто з 

виробництва, на споживання за рахунок таких податків як ПДВ та акцизний 

податок, а також зниженням ставки податку на прибуток; 

2) спрощенням податкової системи, в результаті чого відбулося 

зменшення чисельності податків і зборів з 22 до 11 та оптимізація процесів 

бухгалтерського і податкового обліку; 

3) спробою досягнення соціальної справедливості при оподаткуванні 

– з 1 січня 2015 року відбулося: зростання прогресії ПДФО з 15-17% до 15-

20%; вирівнювання умов оподаткування пасивних і трудових доходів; 

запроваджено оподаткування пенсій розміром понад 10 тис. грн.; розширення 
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бази оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, за рахунок включення до переліку об’єктів оподаткування 

нежитлової нерухомості і зменшення неоподатковуваної площі житлової 

нерухомості; відновлення транспортного податку в якості «податку на 

багатство» (відповідно до Податкового кодексу, транспортний податок 

сплачують фізичні та юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні 

згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску 

яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість 

яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року).    

Попри це, формування ОТГ та нової ролі органів місцевого 

самоврядування у забезпеченні розвитку громад супроводжується потребою 

активізації органів управління на місцевому рівні у встановленні та 

справлянні податків на своїй території. В умовах розширення складу місцевих 

податків і зборів це питання постало особливо гостро і актуально.  

За період з початку бюджетної децентралізації новації бюджетного та 

податкового законодавства суттєво вплинули на формування дохідної бази 

місцевих бюджетів. Так, до доходів місцевих бюджетів були передані з 

державного бюджету частина неподаткових надходжень - 100% державного 

мита та плати за надання більшості адміністративних послуг. Громади 

отримали право розпоряджатися землями поза межами населених пунктів, 

самостійно регулювати ставки податків на нерухомість та надавати пільги по 

їх сплаті. Законодавчими змінами надано органам місцевого самоврядування 

можливість затверджувати свої бюджети незалежно від того, чи прийнято 

закон про Державний бюджет України на відповідний рік; розширено право 

місцевих органів влади здійснювати зовнішні запозичення (раніше таке право 

мали лише міські ради міст з чисельністю населення понад 300 тисяч 

жителів); відмінено систему індикативного планування Міністерством 

фінансів України показників місцевих бюджетів.  
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Зміни у безпосередньому справлянні до місцевих бюджетів податкових 

надходжень полягали у таких нововведеннях(табл. 1.5): 

Таблиця 1.5 

Структура зарахування податків та зборів до місцевих бюджетів 

Вид платежів 

ДЕРЖАВ

-НИЙ 

 Ю-

ДЖЕТ 

МІСЦЕВІ  ЮДЖЕТИ 

К
И
ЇВ

 

О
 
Л
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Ь
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Г
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 О
 
Л
. 
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Ч
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О
Н

 

С
Е
Л
О
, 
С
Е
Л
И
Щ
Е
, 

М
ІС
Т
О
 Р
А
Й
.З
Н
А
Ч
. 

Податок та збір на доходи фізичних осіб  25% 40% 15% 60% 60%  

Податок на прибуток (крім підприємств 

державної та комунал.власності) 

90% 10% 10%    

Податок на прибуток підприємств та установ 

державної та комунальної власності 

100% 100% 100

% 

100% 100

% 

100% 

Податок на додану вартість з вироблених в 

Україні товарів 

100%      

Податок на додану вартість з ввезених на 

територію України товарів 

100%      

Рентна плата за використання лісових 

ресурсів головного користування 

50% 50% 50%    

Рентна плата за використання лісових 

ресурсів 

 100%  100%  100% 

Рентна плата за спеціальне використання 

води 

55% 45% 45%    

Рентна плата за спеціальне використання 

води водних об'єктів місцевого значення 

 100%  100%  100% 

Рентна плата за корист. надрами для 

видобування копалин загальнодерж.значення 

75% 25% 25%    

Рентна плата за користування надрами для 

видобування копалин місц. значення 

 100%  100%  100% 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування нафти, газу 

95%  2% 3% 2% 1% 

Плата за використання інших природних 

ресурсів 

 100% 100

% 

   

Акцизний податок з вироблених та ввезених в 

Україну підакцизних товарів (крім пального) 

100%      

Акцизний податок з вироблених та ввезених в 

Україну підакцизних товарів (пальне) 

86,6% 13,4

% 

 13,4

% 

 13,4

% 
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Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

 100%  100%  100% 

Екологічний податок  45% 55% 30% 25%  25% 

Місцеві податки та збори (податки на майно, 

єдиний податок, турист. збір, інші) 

 100%  100%  100% 

Джерело: сформовано на основі законодавчої та нормативно правової бази України 

 

- встановлено норматив відрахування податку на прибуток підприємств 

приватної форми власності (10% для обласних бюджетів); 

- зменшено норматив відрахування в місцеві бюджети ПДФО з 100% до 

75% (15% в обласні бюджети, 60% в бюджети районів, міст обласного 

значення та ОТГ); 

- встановлено норматив відрахувань з рентної плати за користування 

надрами загальнодержавного значення для видобування нафти, природного 

газу (5%) та видобування інших копалин (25%);  

- встановлено норматив відрахувань з акцизного податку з виробленого 

чи ввезеного на територію України пального (13,44%), запроваджено 

акцизний податок з реалізації в роздрібній торгівлі (5% від вартості); 

- віднесено до місцевих податків податок на майно, єдиний податок, 

інші відрахування. 

У результаті проведених змін щодо формування дохідної бази бюджетів, 

нормативи зарахування основних податкових надходжень до державного та 

місцевих бюджетів  значно змінили структуру зарахувань на різні рівні 

територій.  

З іншої сторони, на формування податкових доходів місцевих бюджетів 

територіальних громад суттєво вплинув чинник посилення ролі місцевого 

самоврядування у забезпеченні розвитку власної території. Зі «спостерігача» 

органи місцевого самоврядування в результаті реформи перетворилися на 

повноцінних господарів, які відповідають за акумулювання податків на 

території для їх ефективного використання у подальшому з різних джерел 

(табл. 1.6).  
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Таблиця 1.6 

Джерела справляння податків до бюджетів територіальних громад 

Податок Об’єкт оподаткування Ставка оподаткування 

ОПОДАТКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Податок на 

прибуток 

підприємств 

Оподатковується прибуток суб’єктів 

господарювання юридичних осіб, 

зареєстрованих на території відповідних 

областей та м. Києва 

18% 

Податок на 

прибуток 

підприємств 

комунальної форми 

власності 

Оподатковується прибуток суб’єктів 

господарювання юридичних осіб 

комунальної форми власності, 

засновниками яких є обласні, 

районні,міські, селищні та сільські ради, 

об’єднані територіальні громади 

18% 

Екологічний 

податок 

Оподатковуються обсяги та види 

забруднюючих речовин, які 

викидаються/розміщуються суб’єктами 

господарювання 

Відповідно до виду та 

речовини забруднення, грн./т 

Єдиний податок 1 група  Не більше 10% розміру ПМ 

2 група Не більше 20% розміру мін. ЗП 

3 група 3% доходу / 5% за умови 

включення ПДВ до складу 

єдиного податку 

4 група Розмір ставок податку з одного 

гектара сільськогосподарських 

угідь та/або земель водного 

фонду залежить від категорії 

(типу) земель, їх розташування  

ОПОДАТКУВАННЯ  ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Податок на доходи 

фізичних осіб  

Загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід; доходи з джерела 

їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування 

(виплати, надання); іноземні доходи 

18% 

ОПОДАТКУВАННЯ СПОЖИВАННЯ  

Акцизний податок з 

реалізації 

суб’єктами 

господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

Вартість (з ПДВ) підакцизних товарів, 

реалізованих на відповідній території, 

суб’єктом господарювання роздрібної 

торгівлі 

2-5% 

Акцизний податок з 

пального 

Реалізація будь-яких обсягів пального 13,44% 

Туристичний збір Вартість усього періоду 

проживання(ночівлі) за вирахуванням 

податку на додану вартість 

до 0,5% – для внутрішнього 

туризму; 

до 5 % – для в’їзного туризму 

від розміру МЗП 
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Збір за місця для 

паркування 

транспортних 

засобів 

Площа земельної ділянки, відведена для 

паркування, а також площа комунальних 

гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, 

споруд, їх частин) 

Грн./ кв.м. площі земельної 

ділянки у розмірі 0,075% мін. 

ЗП за день 

ОПОДАТКУВАННЯ ВЛАСНОСТІ 

Податок на 

нерухоме майно 

Загальна площа об’єкта житлової та  

нежитлової нерухомості, його часток  

Залежно від місця 

розташування (зональності) та 

типів  об’єктів нерухомості 

Транспортний 

податок 

Легковий автомобіль, з року випуску яких 

минуло не більше п’яти років (включно) та 

середньоринкова вартість яких становить 

понад 375 розмірів мінімальної заробітної 

плати 

25тис. грн за кожен легковий 

автомобіль 

Земельний податок Нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок; площа земельних ділянок, 

нормативну грошову оцінку яких не 

проведено 

Відповідно до типу земельної 

ділянки, % від грошової оцінки 

ОПОДАТКУВАННЯ КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

лісових ресурсів 

Заготовлена лісокористувачами деревина 

та лісові матеріали, побічні користування 

лісом та використання їх корисних 

властивостей 

Визначається відповідно до 

породи та розряду деревини, 

грн./ 1 куб.м. 

Рентна плата за 

спеціальне 

використання води 

Обсяг використаної водокористувачами 

води, в окремих випадках – час 

використання водних ресурсів 

Визначається відповідно до 

регіону та мети використання, 

грн./ 100 куб.м. 

Рентна плата за 

користування 

надрами (крім 

видобування нафти, 

природного газу та 

газового 

конденсату) 

Обсяг товарної продукції гірничого 

підприємства - видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) 

Встановлюються залежно від 

корисних властивостей надр і 

ступеня екологічної безпеки 

під час їх використання, 

грн./тис. куб.м. 

Джерело: складено на основі Податкового кодексу України 

 

Таким чином, податкова система стала одним з ключових чинників 

формування фінансової бази територіальних громад, що потребує 

акцентування уваги на питанні справляння податків на місцевому рівні з 

метою визначення основних проблем, можливих ризиків для фінансової 

самодостатності громади та тенденцій. 

Перш за все варто звернути увагу на те, що ключову роль для 

наповнення місцевих бюджетів ОТГ відіграє ПДФО, 60% якого надходить до 

місцевого бюджету. Сьогодні цей податок виконує роль макроекономічного 

стабілізатора та мікроекономічного регулятора, який характеризується 

значним впливом на господарську діяльність та реальні доходи населення в 
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більшості регіонів [94]. В умовах реформи місцевого самоврядування ПДФО 

шляхом його перерозподілу між різними рівнями управління було 

використано в якості інструменту для стимулювання територіальних громад 

до об’єднання [125; 126]. 

Попри це, ПДФО є основним бюджетоутворюючим податком для 

місцевих рад. На його мобілізацію до бюджетів впливає ряд чинників, зокрема 

негативним впливом характеризуються високий рівень безробіття та тіньової 

економіки, що проявляється у таких явищах як виплата заробітної плати 

працівникам у «конвертах», прихованій зайнятості працездатного населення.  

Як зауважує Патицька Х., в умовах децентралізації питання максимізації 

справляння податку до бюджету громади стає питанням її життєздатності, що 

дозволяє говорити про можливість активізації роботи органів самоврядування 

в напрямі співпраці з суб’єктами господарювання щодо сплати ПДФО, 

зокрема через формування умов для розвитку підприємницького середовища, 

залучення інвестицій, реєстрації підприємств на території громади [94]. Це 

особливо актуальне питання для досягнення фінансової спроможності громад, 

оскільки на сьогодні на місцевому рівні спостерігається ситуація, коли 

основним «джерелом» сплати ПДФО до бюджету виступають бюджетні 

установи (школи, ДЗО, бібліотеки, місцева рада, ЦНАПи, клуби), відтак 

формується кругообіг коштів всередині громади. Така ситуація свідчить про 

низький рівень розвитку підприємництва на території більшості місцевих рад 

та низький рівень самодостатності ОТГ.   

Податок на прибуток підприємств на сьогодні зараховується лише в 

обсязі 10% до загального фонду обласних бюджетів і в обсязі 100% до 

місцевих бюджетів ОТГ при оподаткуванні підприємств комунальної форми 

власності, чого недостатньо, оскільки не враховано можливості використання 

податку для стимулювання органів місцевого самоврядування територіальних 

громад до розвитку підприємництва на власній території (зарахування 

частини податку на прибуток підприємств до місцевих бюджетів мало б 

стимулюючий вплив на органи самоврядування проводити роботу для 
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залучення на територію суб’єктів господарювання). Проте, враховуючи той 

аспект, що в умовах децентралізації суттєва роль відведена механізму 

співробітництва територіальних громад, серед іншого, в сфері формування та 

розвитку комунальних підприємств, слід акцентувати на можливості 

нарощення надходжень від справляння податку з прибутку комунальних 

підприємств. 

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів суб’єктами 

роздрібної торгівлі та акцизний податок з пального є одним зі способів 

оподаткування споживання та складають суттєву питому вагу надходжень 

бюджетів територіальних громад.  удучи запровадженим у 2015 році як 

складова реформи цей податок мав великий вплив на розвиток та фінансову 

самодостатність територіальних громад, зокрема в напрямі посилення 

фінансової спроможності порівняно багатших громад, на що вказують Ю. 

Раделицький [125], М. Коваль та Х. Патицька [92; 93]. Це пов’язано з тим, що 

значні суми надходжень від справляння акцизного податку надходять до 

бюджетів тих територіальних громад, на території яких розташовані 

автозаправні станції. А, згідно проведених досліджень [92], такими громадами 

є міські громади та ОТГ, які розташовані у приміській зоні або через 

територію яких проходять важливі автомобільні шляхи.  

З іншої сторони, зважаючи на «новизну» цього податку, варто 

звернутися до питання визначення його характеристик. Так, до позитивних 

аспектів справляння податку слід віднести стабільність надходження, 

натомість до слабких сторін запровадження податку – низький рівень 

надходжень податку з оподаткування роздрібної торгівлі, що свідчить про 

відсутність позитивних зрушень в напрямі боротьби з ухиленням від сплати 

податку суб’єктами роздрібної торгівлі, та дестимулюючий вплив на 

діяльність органу місцевого самоврядування (пов’язано з тим, що 

надходження податку не залежать від рівня розвитку соціальної 

інфраструктури чи економічної ситуації в громаді, а лише від територіального 

розташування). 
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В умовах децентралізації та формування ефективної системи управління 

територіями місцеві податки та збори мають бути фінансовою основою 

розвитку територіальних громад. Як зауважує В. Письменний, місцеві податки 

та збори слід розглядати як плату за отримані вигоди, надані органами 

місцевого самоврядування. Такий підхід автора пов’язаний з так званою  

практикою «голосування ногами», пов’язаною з мотивацією переїзду на 

територію, яка є сприйнятливішою для проживання, та показує унаслідок чого 

відбувається перерозподіл суспільних благ на місцевому рівні [95].   

Згідно з науковими дослідженнями, місцевий податок як економічне 

явище має відповідати певним характеристикам [162; 163; 166]: 

- встановлення податкових ставок має здійснюватися на місцевому 

рівні; 

- визначення бази оподаткування має забезпечуватися органами 

місцевого самоврядування; 

- адміністрування податків здійснюється органами самоврядування, а 

податок у повному обсязі надходить до місцевого бюджету. 

Однак на практиці місцеві податки і збори часто мають лише окремі з 

цих характеристик. В окремих випадках визначення бази оподаткування або 

встановлення ставки податку повністю або частково здійснюється на 

центральному рівні (транспортний податок – ставка податку визначена 

Податковим кодексом України;, плата за землю, податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, єдиний податок – Податковим кодексом 

встановлено «межі», в рамках яких органи самоврядування можуть 

самостійно визначати ставки податків на своїй території). Разом з тим, з 

метою забезпечення прозорості і підзвітності, місцеве самоврядування 

повинне мати широкі повноваження щодо встановлення податкової         

ставки [160].  

Загалом найбільш поширеними є такі механізми справляння місцевих 

податків і зборів: 
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- встановлення, справляння та адміністрування місцевих податків та 

зборів відбувається на місцевому рівні, тобто податок у повній мірі відповідає 

характеристикам місцевих платежів; часто встановлення і адміністрування 

таких податків здійснюється з урахуванням  рекомендацій з центру; 

найпоширенішим такий механізм є в частині справляння майнових податків; 

- розподіл повноважень щодо справляння податку між центральним та 

місцевим рівнем; для прикладу, такий механізм характерний для податку на 

майно з центральною оцінкою; 

- адміністрування податку перебуває під центральним контролем, у той 

час як органи місцевого самоврядування мають право встановлювати ставку 

на національну оподатковувану базу, тобто давати власну «надбавку» до 

податку. Відповідно, дохід з оподаткування до місцевогобюджету надходить 

на основі даної податкової ставки – «надбавки» з урахуванням походження 

доходів, місця проживання платників, або на основі формули [165; 169; 170].  

В Україні нормативно-правова база розвитку системи місцевого 

оподаткування забезпечила формування відповідного правового поля для її 

функціонування. Водночас це не сприяло закріпленню ролі цих податків для 

місцевого самоврядування як ключового елемента фінансової спроможності 

територіальних громад в умовах децентралізації.  

Згідно з Податковим кодексом в Україні діють 11 податків та зборів, з 

них 7 загальнодержавних та 4 місцевих. Таким чином, оптимізація кількості 

податків та зборів в результаті реформування сприяє більш ефективному 

регулюванню податкової системи завдяки скороченню чисельності місцевих 

податків та зборів. Але, важливо звернути увагу на те, що зменшення 

кількості місцевих податків і зборів відбулося за рахунок об’єднання 

існуючих до реформи податків, для прикладу, туристичний збір став 

результатом об’єднання готельного і курортного зборів. Разом з тим, зі 

зміною системи місцевих податків і зборів не відбулося вирішення 

проблемних аспектів функціонування цієї системи в Україні.  
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На сьогодні недоліками місцевого оподаткування, як зауважують 

дослідники цієї проблематики [94; 95; 97; 121; 126], є такі:  

- недостатня фіскальна значимість місцевих податків та зборів;  

- незначний перелік таких податків та зборів у порівнянні із іншими 

країнами;  

- відсутність в органів місцевого самоврядування права на самостійне 

запровадження власних податків і зборів на території громади;  

- низька зацікавленість органів місцевого самоврядування у 

додатковому залученні коштів від справляння місцевих податків та зборів;  

- недостатня взаємозалежність між надаваними на певній території  

суспільними послугами та сплаченими податками мешканців;  

- нерозвиненість податків, що відображає неефективну політику 

органів управління. 

У термінології країн Заходу місцеві податки і збори визначені як 

локальні податки, які виступають ключовою основою доходів місцевих 

бюджетів. Правом встановлювати місцеві податки і збори володіють усі 

органи місцевого самоврядування у багатьох країнах. Натомість в Україні 

система місцевого оподаткування є другорядним елементом відносно 

державного оподаткування. Це підтверджує потребу розвитку вітчизняної 

системи місцевого оподаткування в напрямі зміцнення фінансової основи 

місцевого самоврядування. Як зауважують науковці, в умовах реформування 

системи місцевого самоврядування місцеве оподаткування повинне стати 

регулятором економічного розвитку території [22; 79; 81; 95; 113; 121]. 

Відтак, для досягнення ефективності формування і розвитку місцевого 

оподаткування потрібно дотримуватися таких критеріїв: ефективності; 

справедливості; прив’язаності податків до місцевих видатків; гнучкості.  

Окрім акценту на розвиток системи оподаткування, варто звернути 

увагу на систему горизонтального вирівнювання податкоспроможності. Так, 

метою стимулювання територіальних громад до об’єднання та переходу на 

прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом запроваджено 
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підтримку з державного бюджету розвитку інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. А для перерозподілу фінансових ресурсів між 

бюджетами з метою вирівнювання дисбалансів в їх доходах, що виникають 

внаслідок відмінностей у ресурсному потенціалі, нерівномірного розміщення 

виробничої бази та особливостей історичного розвитку держави, 

передбачаються міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і 

безповоротно передаються з одного бюджету до іншого у вигляді дотацій (з 

метою покриття бюджетного дефіциту) або субвенцій (з цільовим 

призначенням для здійснення спільного фінансування певного заходу).  

З 2015 року діє нова система міжбюджетних трансфертів, яка змінила 

підходи до бюджетного вирівнювання – перехід від системи вирівнювання 

місцевих бюджетів «за видатками» до системи вирівнювання «за доходами» 

(залежно від рівня надходжень на одного жителя), що знову ж таки, акцентує 

на підвищенні ролі податкових надходжень як основного дохідного джерела 

місцевих бюджетів. Частка всіх трансфертів з початку бюджетної 

децентралізації знаходиться на рівні 55-60% доходів місцевих бюджетів, що є 

дещо вище від аналогічних показників подібних за розмірами території, 

кількістю населення та структурою державної влади країн (48-50% в Польщі) 

та несе загрозу розбалансування місцевих бюджетів. 

З іншої сторони, до розбалансування місцевих бюджетів призводить 

встановлення на державному рівні пільг зі сплати місцевих податків. Так, в 

кінці 2017 року змінами до Податкового кодексу України для земель залізниць 

в межах смуг відведення та гірничодобувних підприємств для розробки 

родовищ та видобування корисних копалин встановлена ставка у розмірі 25% 

податку на землю, що суттєво зменшило надходження місцевих бюджетів від 

плати за землю.   

Окрім того, недосконалість критеріїв формування спроможних громад 

призводить на практиці до створення частини громад, об’єктивно нездатних 

забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, 

культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального 
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господарства. Переважання в багатьох випадках політичних чи особистісних 

мотивів місцевої влади над економічною доцільністю вже призвело до 

створення малочисельних та неспроможних громад, які потребуватимуть 

щоразу більше бюджетних коштів для покриття базових потреб, що 

створюватиме додатковий тиск на систему міжбюджетного вирівнювання. 

Загалом існує ряд недоліків системи формування власних доходів 

місцевих бюджетів [92], які зменшують можливість отримання в повному 

обсязі доходів місцевих бюджетів (податків та зборів) та досягнення реальної 

бюджетної самодостатності: 

- недиверсифікованість податкових надходжень, основну частку яких 

становить податок на доходи фізичних осіб, при цьому до 70% його 

надходжень в більшості сільських та селищних бюджетах забезпечуються за 

рахунок оподаткування заробітної плати працівників бюджетної сфери;  

- зарахування податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів за 

місцезнаходженням підприємств, що, враховуючи існуючу в Україні практику 

реєстрації чи розміщення більшості значних підприємств в адміністративних 

центрах, призводить до недоотримання громадами податку на доходи тих 

працівників, які проживають та отримують соціальні послуги не за місцем 

праці; 

- відсутність доступу в органів місцевого самоуправління до даних про 

фактичну сплату окремих податків платниками, які перебувають чи 

здійснюють підприємницьку діяльність на відповідних територіях, що не 

дозволяє їм сприяти максимальній мобілізації податків та зборів. Виникнення 

цієї проблеми пов’язане з неефективною політикою встановлення соціальних 

пільг, яка фактично результувалася приховуванням доходів та нелегальним 

працевлаштуванням зачної частини населення; це призвело до ситуації, коли 

лише офіційно працевлаштовані сплачують податки (лише 10,5 з приблизно 

18,0 мільйонів працездатного населення);  

- неповнота даних в електронному реєстрі прав власності на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, виписка з якого є підставою для 
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нарахування податку на нерухомість (за оцінками експертів, на сьогодні є 

внесені дані лише щодо 40% майна [94]); 

- сповільнення процесу передачі земель поза межами населених пунктів 

в розпорядження органів місцевого самоврядування (фактично розпочався 

лише з 2018 року, за оцінками Мінагрополітики на травень 2018 року було 

передано лише 20,0 з 760 тис. га). 

 Разом з тим, посилює диспропорції між територіями включення до 

доходів місцевих бюджетів частини загальнодержавних податків (акцизний 

податок із роздрібного продажу підакцизних товарів), величина яких 

безпосередньо не залежить від ефективності управлінських рішень місцевої 

влади, а є наслідком територіально-географічного розташування території 

[92]. 

Посилення мотивації місцевих громад до ефективного використання 

місцевих ресурсів та власних можливостей можливе лише при зміні 

інституційно-правових засад розвитку податкової системи на місцевому рівні, 

зокрема в напрямі:  

1) розширення прав органів місцевого самоврядування щодо 

адміністрування та контролю за сплатою місцевих податків і зборів; 

2) забезпечення доступу посадових осіб місцевого самоврядування, які 

займаються аналізом та плануванням бюджету, до інформації про сплату 

податків та інших обов’язкових платежів фізичними особами; 

3) впровадження муніципальних фіскальних реєстрів, що міститимуть 

відомості про нерухоме майно, земельні ділянки та надаватимуть можливість 

збільшення податкових надходжень для місцевого бюджету;  

4) ефективної організації обліку учнів, дітей дошкільного віку; 

громадян, що потребують соціальної допомоги, формування реєстрів осіб 

пільгових категорій, що дасть можливість оптимізувати видаткову частину та 

наповнити дохідну частину місцевих бюджетів, проаналізувати обсяги пільг 

та доцільність їх надання, спрогнозувати необхідний обсяг цільових коштів на 

повне забезпечення виконання делегованих повноважень. 
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Як висновок можна зазначити, що формування ефективної системи 

місцевого самоврядування в Україні безумовно потребує децентралізації 

влади. Розпочаті в 2014 року процеси бюджетної децентралізації надали нові 

можливості місцевому самоврядуванню: самостійне формування місцевих 

бюджетів, прямі міжбюджетні відносини, розширення податкової бази. Проте, 

здійснені кроки у сфері децентралізації наразі потребують доопрацювання та 

глибинного аналізу з метою виявлення ризиків та проблем. На сьогодні 

недоліки системи формування власних доходів місцевих бюджетів зменшують 

можливість досягнення реальної бюджетної самодостатності територіальних 

громад. Недосконалість критеріїв формування спроможних громад, політичні 

чи особистісні мотиви призводять до створення частини громад, нездатних в 

найближчій перспективі забезпечити належний рівень надання послуг, 

зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, 

житлово-комунального господарства, що посилює соціально-економічну 

диференціацію в розвитку територіальних громад в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретико-інституційних основ розвитку податкової 

системи в умовах реформування місцевого самоврядування дозволяє зробити 

такі висновки: 

1. У процесі аналізу підходів до трактування сутності податку і податкової 

системи, враховуючи розширення їх функцій у розвитку публічного 

управління, запропоновано податкову систему 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. Формування податкової системи має 
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передбачати дотримання такої вимоги: сприяти якнайповнішій реалізації 

внутрішнього потенціалу кожного податку та не стримувати відтворювальних 

процесів в сфері ведення підприємництва. 

2.  В контексті аналізу нормативно-правових та законодавчих актів, 

прийняттям яких супроводжувалася реформа оподаткування в умовах 

децентралізації, встановлено напрями розвитку податкової системи: 1) 

формування достатніх джерел власних доходів територіальних громад; 2) 

розробка ефективних механізмів стимулювання місцевих резидентів до сплати 

місцевих податків до бюджетів.  

3. Попри важливі та суттєві зміни системи нормативно-правового 

забезпечення розвитку податкової системи в умовах реформи місцевого 

самоврядування в Україні, невирішеними залишаються проблеми, пов’язані із 

її фіскальною спрямованістю, нестабільністю, суперечливістю та складністю, 

неефективністю адміністрування окремих податків та невідповідністю нормам 

та тенденціям розвитку податкових систем розвинених країн.  

4. Дослідження закономірностей формування фінансової основи 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації дозволило виділити такі 

зміни у податковій системі: перерозподіл загальнодержавних податків та 

зборів між бюджетами різних рівнів; формування системи місцевих податків 

та зборів внаслідок віднесення до місцевих вагомих податкових джерел 

доходів бюджетів; розширення податкових доходів бюджетів за рахунок 

запровадження акцизного податку з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів; розширення повноважень місцевих рад щодо 

встановлення місцевих податків та зборів.   

5. На основі проведеного дослідження визначено ключові напрями 

розвитку податкової системи в умовах реформи місцевого самоврядування: 1) 

визначення та розвиток податкового потенціалу території; 2) стимулювання 

розвитку суб’єктів податкових відносин та формуваання ефективного порядку 

оподаткування; 3) регулювання соціально-економічного розвитку території 
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через використання податкових важелів та інструментів; 4) забезпечення 

справедливого розподілу податкового навантаження на платників податків. 

6. Посилення мотивації місцевих громад до ефективного використання 

місцевих ресурсів та власних можливостей можливе при зміні інституційно-

правових засад розвитку податкової системи на місцевому рівні в напрямі: 

розширення прав органів місцевого самоврядування щодо адміністрування та 

контролю за сплатою місцевих податків і зборів; забезпечення доступу 

посадових осіб місцевого самоврядування до інформації про сплату податків; 

впровадження муніципальних фіскальних реєстрів; ефективної організації 

обліку учнів, дітей дошкільного віку; громадян, що потребують соціальної 

допомоги, формування реєстрів осіб пільгових категорій, що дасть можливість 

оптимізувати видаткову частину та наповнити дохідну частину місцевих 

бюджетів. 

 

Основні результати наукового дослідження, що отримані в даному 

розділі опубліковані автором у наукових працях [24; 26; 27; 29; 181]. 

 

 



68 
 

 

РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК 

СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Сучасний стан і тенденції функціонування вітчизняної 

податкової системи 

 

Етап реформування системи місцевого самоврядування в Україні 

розпочався у 2014 році із прийняття низки важливих нормативно-правових 

актів стратегічного характеру та внесення змін до  юджетного та Податкового 

кодексі, про що уже йшлося у попередньому розділі, які стали основою 

здійснення бюджетної децентралізації [108; 109]. Для того, щоб виявити 

основні тенденцій функціонування та розвитку податкової системи в Україні в 

умовах реформи місцевого самоврядування, передовсім варто оцінити основні 

показники бюджетної децентралізації та ролі податкових надходжень у 

забезпеченні спроможності органів місцевого самоврядування.  

Для комплексного розгляду тенденцій та наслідків реформ у напрямі 

бюджетної децентралізації, колектив авторів під керівництвом І. Луніної [69] 

пропонують визначення низки коефіцієнтів, а саме: 

- коефіцієнт децентралізації видатків – розраховується шляхом 

співвідношення видатків місцевих бюджетів до видатків Зведеного бюджету; 

- модифікований коефіцієнт децентралізації видатків – визначається як 

частка місцевих бюджетів у видатках Зведеного бюджету без урахування 

видатків на оборону; 

- коефіцієнт децентралізації доходів – розраховується шляхом 

визначення питомої ваги власних доходів місцевих бюджетів у доходах 

Зведеного бюджету; 
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- коефіцієнт децентралізації податкових доходів – розраховується в 

результаті співвідношення податкових надходжень у складі доходів місцевих 

бюджетів до податкових надходжень Зведеного бюджету; 

- коефіцієнт фінансової залежності – визначається питома вага 

субвенцій з державного бюджету у доходах місцевих бюджетів. 

Зійснивши аналіз за запропонованими показниками ( рис. 2.1), можна 

зробити такі висновки.  

 

Рис. 2.1. Окремі показники бюджетної децентралізації в Україні в 

умовах реформування місцевого самоврядування, 2014-2019 рр., % 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України 

 

По-перше, бюджетна система України характеризується удвічі вищим 

рівнем децентралізованості видатків (41,4%) у порівнянні з доходами (22,3%), 

що свідчить про делегування на місцевий рівень значних видаткових 

повноважень, не підкріплених дохідними джерелами. Натомість ключовим 

джерелом фінансових ресурсів на реалізацію переданих на локальний рівень 

функцій виступають субвенції з державного бюджету, які складають 41,8% 

доходів місцевих бюджетів.  
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Така організація процесу фінансового забезпечення видаткових 

повноважень органів місцевого самоврядування свідчить про їх залежність від 

рішень органів центральної влади, оскільки субвенції є видом міжбюджетних 

транфертів цільового характеру, тобто вони спрямовуються на фінансування 

конкретно визначених цілей. З іншої сторони, зростання коефіцієнта 

фінансової залежності у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. на 28,0 в.п. свідчить про 

оновлення системи бюджетного забезпечення в державі та акценті на 

субвенціях як інструменті фінансування делегованих повноважень (освіта, 

охорона здоров’я, культура, спорт, соціальне забезпечення). 

По-друге, коефіцієнт децентралізації податкових доходів у 2019 р. при 

порівнянні показника з 2014 р. практично не зріс. Впродовж п’ятирічного 

періоду коридор коливання коефіцієнта склав 19,3-24,3%, тобто 5,0 в.п.. Це 

вказує на те, що зміна структури та складу податкових доходів місцевих 

бюджетів не результувалася зростанням обсягів надходжень податків до цих 

бюджетів. Відбулася зміна складу податків місцевих бюджетів та правил їх 

зарахування до бюджетів різних рівнів, проте в результаті змін до бюджетно-

податкового законодавства органи самоврядування не отримали більших 

надходжень податків і зборів.  

Отриманий результат аналізу показників ще раз доводить необхідність 

ґрунтовного дослідження розвитку податкової системи в умовах 

децентралізації.  

Перш за все в контексті дослідження закономірностей розвитку 

податкової системи в Україні, варто зауважити зростання питомої ваги 

податових надходжень до місцевих бюджетів у ВВП у 2016-2019 рр. (рис. 2.2). 

За цей період показник становив 6,2-6,7%, що на 2,0 в.п. більше ніж у 2014-

2015 рр. Це позитивна динаміка, яка свідчить про позитивні результати 

децентралізації фінансових ресурсів. Водночас рівень перерозподілу ВВП 

через державний бюджет складає 20,8-25,%, що характеризується суттєвими 

коливаннями у кризовому 2014 р. та у 2019 р., що пов’язано зі значним 

падінням частки основного бюджетоутворюючого податку у ВВП країни.  
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А) в розрізі основних видів податків 

 

Б) в розірі прямих та непрямих податків і бюджетів спрямування податків 

 

Рис. 2.2. Динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету 

України, 2014-2019 рр., % ВВП 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України та 

Державної служби статистики України 

 

Так, якщо у період 2014-2018 рр. питома вага ПДВ у ВВП коливалася в 

межах 11,9-4,6%, то у 2019 р. вона склала лише 10,6%, тобто спостерігалося 

падіння у порівнянні з попереднім роком на 3,7 в.п.. Причинами такого 
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зниження у 2019 році стали, по-перше, вищі темпи відшкодування ПДВ 

експортерам (внаслідок чого доходи від ПДВ з вироблених в Україні товарів з 

урахуванням відшкодування становили 88,8% від плану), по-друге, звільнення 

з 1 січня 2019 року від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей та 

вітряків, по-третє, повільніші темпи зростання іморту товарів [46; 80].  

Суттєве зменшення надходжень ПДВ до державного бюджету вплинуло 

також і на тенденцію до зниження частки  непрямих податків у ВВП, яка у 

2019 р. склала 15,2%, тобто за рік зменшилася на 3,8 в.п. Разом з тим, 

спостерігається зростання питомої ваги прямих податків у ВВП з 9,9% у 2014 

р. до 13,2% у 2019 р. Причинами такої тененції є посилення ролі місцевих 

податків та зборів (з 0,5 до 1,8 % ВВП, тобто більше ніж утричі) та значущості 

ПДФО як бюджетоутворюючого податку для більшості місцевих бюджетів (з 

4,7 до 6,9% ВВП).    

Аналіз динаміки податкових доходів Зведеного бюджету України у 

2014-2019 рр. (табл. 2.1, рис. 2.3) дозволяє зауважити наступне.  

Таблиця 2.1 

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 

з них:        

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

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

Плата за використання 

природних 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 

з них:        

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 у 39 разів 
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Плата за використання 

природних 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 у 86 разів 

Місцеві податки і збори 8055,6 27041,3 42261,6 52587,1 61025,7 73575,3 у 9 разів 

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 

з них:        

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 

природних 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 у 9 раізв 

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

  Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України  

 

Вищими темпами проросту податкових надходжень характеризуються 

місцеві бюджети: у порівнянні з 2014 р. надходження зросли утричі. При 

цьому, відбулися суттєві зміни у структурі податкових доходів місцевих 

бюджетів, зокрема, у 39 разів зросли надходження податку на прибуток 

підприємств (що стало результатом зарахування 10% податку до обласних 

бюджетів, а також розвитку комунальних підприємств, податок на прибуток 

яких у повній мірі зараховується до відповідного місцевого бюджету), у 86 

разів – внутрішніх податків на товари і послуги за рахунок запровадження 

акцизного податку з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів та акцизного податку з пального, у 9 разів – місцевих податків та 

зборів, що стало результатом зміни складу цих податків і віднесення до них 

передовсім плати за землю.   

Попри суттєві показники зростання надходжень окремих податків до 

місцевих бюджетів, темп приросту податкових доходів державного бюджету 

складає 285,5%, тобто лише на 24,3 в.п. менше у порівнянні зі зростанням 

доходів місцевих бюджетів. Це пов’язано з тим, що податки, надходження 
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яких характеризувалося значним зростанням, складають доволі незначну 

частку податкових доходів місцевих бюджетів.  

 

 

Рис. 2.3. Порівняння розподілу окремих податків між державним та 

місцевими бюджетами, 2014, 2019 рр., % 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України  
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Основним бюджетоутворюючим податком для місцевих бюджетів є 

ПДФО. Справляння цього платежу до місцевого бюджету залежить 

передовсім від наявності на території підприємницьких структур та кількості 

зайнятих на таких суб’єктах (рис. 2.4), адже цей податок сплачується із 

доходів фізичних осіб (у більшій мірі, із заробітної плати).  

 

 

Рис. 2.4. Залежність надходження ПДФО на одну особу від кількості 

зайнятих на суб’єктах господарювання, 2018 р. 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України та 

Державної служби статистики України 

 

З аналізу надходжень ПДФО в розрізі регіонів яскраво прослідковується 

залежність надходжень податку від кількості зайнятих на суб’єктах 

господарювання. Найвищий обсяг ПДФО на особу спостерігається у м. Київ 

(6299,0 грн.) при найбільшій кількості зайнятих на підприємствах (2042,1 тис. 

осіб), Київській (4503,3 грн.) та Дніпропетровській (4438,9 грн.) областях, 

тобто у економічно розвинених регіонах. Найнижчі – у Луганській (975,6 грн.) 

та Донецькій (1821,7 грн.), що пов’язано з воєнними діями у регіонах, а також 
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у Чернівецькій (1908,0 грн.) та Закарпатській (2231,7 грн.) областях, де 

кількість працівників підприємств одна з найнижчих в Україні. 

В результаті перерозподілу ПДФО між державним та місцевими 

бюджетами 39,9% надходжень від справляння цього платежу віднесено до 

державного бюджету (тоді як у 2014 р., тобто до внесення змін до бюджетно-

податкового законодавства, 83,2% надходжень від справляння ПДФО 

залишалося у місцевих бюджетах).  

Загалом, внаслідок змін до  юджетного та Податкового кодексів 

відбулася диференціація податкових джерел наповнення місцевих бюджетів 

як за рахунок зменшення обсягів ПДФО на користь державного бюджету, так 

і через віднесення до місцевих податків і зборів податків на майно, зокрема 

плати за землю, а також запровадження акцизного податку з реалізації 

підакцизних товарів (рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Динаміка структури податкових надходжень місцевих 

бюджетів України, 2014-2019 рр., % 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України 
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Так, якщо у 2014 році питома вага ПДФО у складі податкових 

надходжень місцевих бюджетів  складала 71,6%, то у 2015-2019 рр. вона 

коливалася в межах 53,8-61,2%, при чому, за цей період спостерігається 

тенденція до зростання частки цього податку, що, з однієї сторони, свідчить 

про нарощення надходжень від справляння податку до місцевих бюджетів за 

рахунок розвитку економіки громад та залучення підприємств на їх території, 

а, з іншої, - про неповне використання і нарощення потенціалу інших 

податкових джерел. Передовсім такого податку як акциз із реалізації 

суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.  

Як видно, за аналізований період спостерігається поступове зниження 

питомої ваги податку у складі податкових доходів місцевих бюджетів (рис. 

2.4) з 7,8% у 2015 р. до 5,1% у 2019 р., що пов’язано з постійними змінами 

механізму справляння акцизного податку з реалізації підакцизних товарів за 

період від його запровадження (2014 р.) до сьогодні (рис. 2.6) [1; 141].  

До 2016 року цей податок включав податок з роздрібного продажу 

палива у розмірі 5%. З 2017 р. Міністрерством фінансів України було введено 

нову модель, за якої 13,44% акцизного податку з виробленого та ввезеного 

пального сплачується до місцевих бюджетів. Причиною зміни була значна 

тінізація роздрібного продажу палива окремими платниками податку, що 

результувалося суттєвими недонадходженнями податку до бюджетів. В 

результаті приріст надходження податку до місцевих бюджетів у 2017 р. у 

порівнянні з попереднім складв 13,1 в.п.. У наступні роки надходження від 

цього податку суттєво не зростали, що пов’язано зі зміною структури 

реалізації пального за його основними видами в напрямі поступового 

заміщення бензину, який має більшу ставку акцизного податку, скрапленим 

газом та дизельним паливом (мають менші ставки податку).  

Попри це, з 2020 року, згідно з нормами  юджетного кодексу, акцизний 

податок з пального мав повністю зараховуватися до державного бюджету для 

спрямування на фінансування Дорожнього фонду, що є обгрунтованим та 

доцільним, зважаючи на механізм справляння податку, його сплату переважно 
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водіями та інші специфічні аспекти. Проте за час справляння платежу на 

користь місцевих бюджетів територіальних громад склалася ситуація 

залежності окремих громад від надходження цього податку, оскільки 

подекуди його частка у власних доходах складала 50%. Тому у 2020 р. було 

продовжено практику зарахування до місцевих бюджетів 13,44% надходжень 

від податку. 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка складу і структури надходження акцизного податку 

до місцевих бюджетів України, 2014-2019 рр., тис. грн. 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України 

 

Що стосується акцизного податку з реалізації суб’єктами роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів, у 2016 році надходження податку становили 

6000,8 млн грн., що було менше плану на 17,1%. У 2018 р. надходження 

податку скоротилися до 5891,9 млн грн.. Водночас зменшення у 2017 р. можна 

пояснити «звуженням» бази оподаткування, натомість показники 2018 р. 

вказують на  зниження фіскальної ефективності податку, адже падіння обсягів 

надходжень акцизу на тлі сталості бази оподаткування, зростання цін на 
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алкогольні напої на 10,7% та тютюнові вироби на 27,4% у порівнянні з 

попереднім роком є парадоксальним [53].  

Складне адміністрування податку та неспроможність органів ДПС 

охопити ефективним повним контролем усіх суб’єктів роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів призвели до масового ухилення від сплати акцизу, 

зокрема, в контексті можливості продажу товарів без касового апарата. Така 

ситуація веде до «викривлення» конкуренції, коли невеличкі точки роздрібної 

торгівлі виграють у ціні перед великими магазинами через можливість 

неконтрольованої реалізації підакцизних товарів. Згідно оцінок близько 30-

40% акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюнових виробів не 

декларується офіційно [53].  

Отже, справляння акцизного податку з реалізації суб’єктами роздібної 

торгівлі підакцизних товарів замість ефективного джерела наповнення 

місцевих бюджетів став додатковим фактором тінізації, оскільки органи 

самоврядування на місцевому рівні не сприяють виявленню фактів ухилення 

та переведення у законну площину торгівлі підакцизними товарами.  

За період реформи місцевого самоврядування, яка, як уже зазначалося, 

супроводжувалася змінами до  юджетного і Податкового кодексів, відбулися 

суттєві трансформації і у системі місцевого оподаткування (рис. 2.7).  

За аналізований період обсяги місцевих податків зросли у 9 разів, що 

стало результатом зміни складу цих податків та віднесення до цієї категорії 

плати за землю як елемента податків на майно. Відтак плата за землю складає 

44,6-55,2% місцевих податків і зборів. Попри це, з аналізу надходження 

місцевих податків до місцевих бюджетів України помітним є постійне стрімке 

зростання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: якщо у 

2014 році  надходження податку склали 89,9 млн грн.,  то у 2019 р. – 4882,2 

млн грн., тобто відбулося зростання  у 54 рази, що свідчить про поступове  

посилення ролі податку як джерела надходжень до бюджетів територіальних 

громад. 
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А) склад місцевих податків і зборів, млн 

грн.

 

Б) структура місцевих податків і зборів, % 

Рис. 2.7. Склад і структура місцевих податків і зборів  у 2014-2019 рр. 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України  

 

Якщо акцентувати увагу на питанні справляння місцевих податків і 

зборів в розрізі регіонів України (табл. 2.2), можна виділити такі тенденції та 

закономірності. 
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Таблиця 2.2 

Динаміка надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів 

України, 2014-2019 рр.  (млн. грн.) 

Адміністративно- 

територіальна 

одиниця 

Роки Темп 

приросту, 

2019/2013 

рр., % 

Надходження 

місцевих 

податків на 

одну особу, 

2019 р., грн. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Вінницька 260,0 897,8 1373,6 1774,5 2110,9 2453,3 713,6 1579,8 

Волинська 124,5 336,7 549,4 719,6 898,6 1119,3 563,8 1083,2 

Дніпропетровська 612,4 3220,2 4908,8 6077,1 6419,6 7771,7 1177,2 2435,0 

Донецька 440,3 1153,0 1223,7 1629,3 1831,1 2221,7 204,2 535,5 

Житомирська 204,5 544,5 809,0 1100,3 1299,1 1613,5 529,8 1328,9 

Закарпатська 184,1 336,5 540,9 758,9 885,5 1163,6 363,6 926,9 

Запорізька 293,8 1271,7 2083,8 2561,0 2825,6 3161,4 903,5 1863,4 

Івано-Франківська 175,3 510,1 777,6 1021,1 1206,9 1472,1 582,6 1074,0 

Київська 417,0 1329,6 2086,6 2745,0 3278,4 4060,9 719,4 2288,6 

Кіровоградська 125,0 641,8 985,2 1221,2 1444,4 1722,2 1010,2 1833,5 

Луганська 161,3 388,2 426,5 520,3 619,9 775,9 122,6 361,9 

Львівська 484,2 1220,8 1947,4 2588,9 3168,0 3902,3 570,4 1550,4 

Миколаївська 192,9 688,4 1065,3 1324,1 1511,0 1785,3 694,8 1586,2 

Одеська 510,2 1782,1 3032,1 3802,2 4526,9 5658,9 757,9 2378,9 

Полтавська 244,3 1157,9 1695,8 2152,3 2466,3 2801,7 919,1 2010,3 

Рівненська 153,3 404,6 652,1 821,7 987,9 1227,4 521,1 1062,6 

Сумська 156,4 673,4 1012,7 1246,8 1434,9 1662,1 764,0 1546,4 

Тернопільська 129,4 373,3 576,9 784,9 961,2 1155,0 566,3 1108,1 

Харківська 690,2 2120,8 3142,9 4032,2 4712,5 5800,7 610,5 2175,0 

Херсонська 159,7 583,7 897,7 1137,4 1317,2 1442,4 682,8 1396,6 

Хмельницька 207,1 674,1 1044,3 1309,7 1541,5 1811,7 639,1 1438,2 

Черкаська 222,2 913,9 1359,8 1685,3 1910,6 2154,7 794,1 1796,8 

Чернівецька 130,4 326,4 486,0 643,2 732,5 892,2 455,9 988,0 

Чернігівська 159,2 587,5 930,0 1203,9 1399,9 1714,2 773,7 1716,8 

м. Київ 1520,5 4904,4 8653,6 9726,3 11535,4 13894,9 718,6 4695,7 

Україна 8055,6 27041,4 42261,6 52587,1 61025,7 73575,3 619,0 1750,6 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України 
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1. Найбільші обсяги надходжень місцевих податків та зборів 

спостерігаються у промислово розвинених регіонах. Так, у м. Київ на одну 

особу припадає 4695,7 грн., у Дніпропетровській області – 2435,0 грн., 

Одеській – 2378,9 грн., Київській – 2288,6 грн., Харківській – 2175,0 грн. 

Найнижчими обсягами надходжень цих податків на особу характеризуються 

Луганська (361,9 грн.) та Донецька (535,5 грн.), а також Закарпатська (926,9 

грн.), Чернівецька (988,0 грн.), Рівненська (1062,6 грн.), Івано-Франківська 

(1074,0 грн.), Волинська (1083,2 грн.). Таким чином, помітною є різниця між 

надходженнями на одну особу у 5 разів (якщо не враховувати Донецьку та 

Луганську області з об’єктивних причин). 

2.  ільшість регіонів України характеризуються порівняно низькою 

фіскальною ефективністю справляння місцевих податків і зборів. Зокрема, м. 

Київ переважає за показником надходження місцевих податків і зборів до 

бюджетів регіону на одну особу другий у рейтингу регіон (Дніпропетровську 

область) майже удвічі, що свідчить про суттєвий перекос на користь столиці. З 

іншої сторони, впродовж періоду 2014-2019 рр. стабільно спостерігається 

ситуація, коли дев’ять регіонів з двадцяти п’яти (м. Київ, Дніпропетровська, 

Одеська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, 

Черкаська області) характеризуються надходженнями місцевих податків на 

особу більшими ніж у середньому по Україні (57,5-63,9% усіх надходжень), і, 

при цьому, такий розрив лише зростає. 

Найбільше зростання обсягів надходження податків цього типу 

відбулося у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. внаслідок зміни складу місцевих 

податків та віднесення до них податків на майно. Найбільше надходження в 

даному випадку наростили Дніпропетровська (1177,2% при порівнянні 2019 р. 

та 2014 р.), Кіровоградська (1010,2%), Полтавська (919,1%) та Запорізька 

(903,5%) області (рис. 2.8).  

Водночас варто звернутися до питання темпів приросту місцевих 

податків і зборів у доходах місцевих бюджетів регіонів у період стабільного 

складу податків, тобто за 2015-2019 рр. Так, найвищими темпами приросту 
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характеризуються області-аутсайдери – Закарпатська (345,8%), Волинська 

(332,4%) та Тернопільська (309,4%), Рівненська (303,4%) області, а також 

економічно розвинені регіони – Львівська (319,7%), Одеська (317,5%), 

Київська (305,4%) області. З цього можна зробити висновок, що ефективність 

системи місцевого оподаткування залежить від дій органів самоврядування на 

локальному та рівні регіону. Попри це, на сьогодні ефективність використання 

повноважень у сфері встановлення місцевих податків та зборів доволі низька, 

в результаті чого спостерігається суттєвий дисбаланс надходжень у розрізі їх 

видів, адже податки превалюють над зборами, і це є характерним для усіх 

регіонів. 

 

 

Рис. 2.8. Порівняння темпів приросту місцевих податків і зборів в 

розрізі регіонів України, % 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України 

 

Отож, аналізуючи основні тенденції розвитку податкової системи в 

умовах реформи місцевого самоврядування, варто зауважити наступне:  
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1) у результаті змін до бюджетно-податкового законодавства в Україні 

в результаті децентралізації відбулося суттєве посилення податкових джерел 

наповнення місцевих бюджетів за рахунок запровадження акцизного податку 

з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних товарів та пального, 

розширення складу місцевих податків і зборів за рахунок майнових податків, 

зокрема, плати за землю. Водночас доволі негативно можна оцінити зниження 

нормативу зарахування ПДФО до місцевих бюджетів в результаті бюджетно-

податкових змін, адже саме цей податок відіграє ключову роль у наповненні 

місцевих бюджетів та є стимулятором розвитку підприємницького 

середовища громад;  

2) недостатніми є повноваженням органів місцевого самоврядування у 

сфері встанволення та адміністрування місцевих податків та зборів. 

Відповідно до Податкового кодексу України, місцеві ради зобов’язані 

обов’язково встановити єдиний податок та податок на майно в частині 

транспортного податку і плати за землю. Утім питання щодо встановлення 

податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, і збору за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичного збору вирішується місцевим радам в межах їх повноважень. Це 

є однією з причин, які впливають на ефективність органів самоврядування 

щодо використання повноважень по встановленню податку на нерухомість; 

3) в межах проведеного аналізу розвитку системи оподаткування в 

розрізі регіонів України чітко прослідковується залежність обсягів податкових 

надходжень до місцевих бюджетів від рівня економічного розвитку регіону. 

При цьому, виявлено, що в умовах реформи окремі регіони-аутсайдери 

(Закарпатська, Волинська та Тернопільська області) суттєво наростили 

власний податковий потенціал, що свідчить про безпосередній вплив 

ефективності функціонування органів самоврядування в межах регіону на 

акумулювання податків до місцевих бюджетів. 

В контексті визначення зміни ролі податкової системи в умовах 

реформи місцевого самоврядування слід перейти на рівень територіальних 
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громад для виявлення закономірностей та проблем розвитку податкової 

системи, які стримують розвиток громад, та перспективних напрямів 

оподаткування на локальному рівні. 

 

 

2.2. Аналіз впливу децентралізації на формування фінансової бази 

органів місцевого самоврядування 

 

Дослідження розвитку податкової системи в умовах реформи 

місцевого самоврядування обов’язково передбачає визначення місця та ролі 

системи оподаткування у забезпеченні фінансової спроможності ОТГ, які є 

основним «результатом» проведення адміністративно-територіальної 

реформи, мають достатню територіальну та ресурсну основу для розвитку і 

функціонують в умовах прямих відносин з державним бюджетом. 

Об’єктом дослідження виступають ОТГ Львівської області, тож 

доцільно акцентувати увагу на особливостях їх формування і розвитку 

впродовж аналізованого періоду. 

Станом на 1 січня 2020 року у Львівській області утворено 41 ОТГ у 

результаті укрупнення 170 місцевих рад (табл. 2.3), з яких 15 ОТГ – у 2015 р., 

7 – у 2016 р., 13 – у 2017 р., 5 – у 2018 р. та 1 – у 2019 р. Важливо зауважити, 

що у регіоні 78,0% ОТГ – це сільські та селищні громади, і лише дев’ять 

міських ОТГ, що акцентує на особливостях таких адміністративно-

територіальних формувань і специфіку формування і розвитку системи 

оподаткування на їх території.  

Як зауважують експерти [92], ОТГ, які утворилися у результаті 

укрупнення у Львівській області, значно відрізняються від середніх 

показників ОТГ в Україні. Середній показник об’єднання територіальних 

громад у регіоні складає 4,1 місцевих рад; натомість середньоукраїнське 

значення коливається у межах 4,8 місцевих рад. Така різниця є результатом 

особливостей адміністративно-територіального поділу території області і 
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супроводжується відповідно впливом на розміри та кількість населення у 

громадах.  

Таблиця 2.3 

Особливості формування ОТГ Львівської області у 2015-2019 рр. 

Рік 

утворення 

Назва ОТГ Чисельність 

населення, 

осіб 

Площа, кв. 

км 

Чисельність 

місцевих рад, які 

об'єдналися в ОТГ, 

одиниць 

Сільські 

2015  абинська ОТГ 4134 77,2 3 

 ісковицька ОТГ 5567 55 3 

Вільшаницька ОТГ 2866 79,1 2 

Воле- аранецька ОТГ 5276 69,4 3 

Грабовецька ОТГ 4104 65,9 4 

Заболотцівська ОТГ 2604 105,65 2 

Луківська ОТГ 3637 54,7 2 

Міженецька ОТГ 2404 45,5 2 

Новоміська ОТГ 5989 113 4 

Тростянецька ОТГ 8087 190,4 6 

Чукв'янська ОТГ 3260 76,8 2 

2016 Давидівська ОТГ 12283 78,5 5 

Жовтанецька ОТГ 8513 130,1 3 

Шегинівська ОТГ 5449 147,3 4 

2017 Волицька ОТГ 2279 30,1 2 

Воютицька ОТГ 7661 91 3 

Мурованська ОТГ 9425 42,4 3 

Підберізцівська ОТГ 5617 84 4 

Розвадівська ОТГ 9815 69,2 4 

Солонківська ОТГ 10620 115,9 4 

2018 Зимноводнівська ОТГ 16025 22,01 3 

2019 Нежухівська ОТГ  5919 90,1 5 

Селищні 

2015 Гніздичівська ОТГ 6386 57,6 3 

Дублянська ОТГ 2980 66,4 3 

Новострілищанська ОТГ 2673 71,9 3 

2016 Нижанковицька ОТГ 2559 18,6 2 

2017 Великолюбінська ОТГ 9598 132,5 3 

Магерівська ОТГ 7051 80,2 5 

Славська ОТГ 8566 252,4 4 

2018 

  

Щирецька ОТГ 11672 113,7 5 

Лопатинська ОТГ 7735 249,26 5 
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Меденицька ОТГ 7436 86,6 3 

Міські 

2015 Новокалинівська ОТГ 7384 108,3 5 

2016 Мостиська ОТГ 21721 258,43 11 

Судововишнянська ОТГ 10978 80,1 3 

Ходорівська ОТГ 2565 331,4 12 

2017 Великомостівська ОТГ 13706 249,5 4 

Кам'янка- узька ОТГ 18058 260 5 

Рудківська ОТГ 13439 131,87 5 

2018  ібрська ОТГ 12981 280,99 6 

Радехівська ОТГ 17833 294,2 10 

Джерело: складено на основі даних [188] 

 

Якщо акцентувати увагу на порівнянні площі громад регіону з 

середньоукраїнським значенням, помітним є значно менше значення 

показника. Площа ОТГ Львівської області в середньому дорівнює ½ площі 

середньоукраїнської ОТГ. Порівяно меншою є і кількість населення ОТГ 

Львівщини – 67% від середнього значення по ОТГ України. 

Наведені результати порівняння дозволяють зауважити гірше становище 

та складніші умови для розвитку ОТГ Львівської області, що пов’язане з: 

- меншими земельними наділами, розпоряджатися якими може 

громада, що відповідно і знижує роль плати за землю як джерела податкових 

доходів таких громад; 

- меншою кількістю населення, адже, по-перше, людський капітал 

виступає основою розвитку громади, а жителі – платниками податків, по-

друге, як зауважують експерти Міністерства розвитку громад та територій 

України, чисельність населення у громаді суттєво впливає на її подальший 

розвиток, а мінімальним значенням показника у громаді має бути 5 тис. осіб 

(у Львівській області – 7972,1 особи) [92].  

Окрім того, значний вплив на  на формування ОТГ у регіоні має і 

територіальне розташування Львівської області. Область є однією з чотирьох 

регіонів, в яких є визначені Законом України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні» [110], гірські населені пункти, і на сьогодні  Славська ОТГ 
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утворена шляхом об’єднання таких територій. Окрім цього, західна межа 

регіону співпадає з державним кордоном України, тому в області є і 

прикордонні ОТГ – Міженецька, Нижанковицька та Шегинівська. Всі ці 

аспекти впливають на особливості справляння податків у громадах та 

поведінку органів місцевого самоврядування щодо розвитку оподаткування на 

території.   

Отож, сформувавши коротку характеристику ОТГ Львівської області, 

варто перейти до питання формування податкових доходів у громадах.  

Зважаючи на формування ОТГ в області впродовж періоду 2015-2019 

рр., аналіз проводитиметься по ОТГ, які були утворені у 2015-2017 рр.(35 

ОТГ), що дозволить не лише провести комплексний аналіз розвитку системи 

оподаткування у громадах, а й дасть можливість визначити тенденції та 

проблеми органів самоврядування завдяки діагностиці тривалого періоду їх 

діяльності у сфері встановлення і справляння податків. 

У табл. 2.4 наведено дані щодо динаміки податкових надходжень до 

бюджетів ОТГ у період 2016-2019 рр.  

З наведних даних видно, що в середньому частка податкових 

надходжень у складі доходів (з урахуванням міжбюджетних трансферів) 

бюджетів ОТГ у 2019 р.становила 36,8%. У порівнянні з 2016 р. цей показник 

суттєво зріс – на 12,4 в.п., проте це не слід вважати результатом покращення 

встановлення та справляння податків на рівні громад. Причиною зростання 

показника є формування у 2017-2018 рр. економічно потужних ОТГ 

(Славської, Солонківської, Мурованської, Кам’янка- узької), високі 

показники яких позитивно вплинули на середнє по області. Так, питома вага 

податкових надходжень у доходах Славської ОТГ у 2019 р. склала 73,1%, 

Солонківської – 65,8%, Кам’янка- узької – 60,1%.  
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Таблиця 2.4 

Динаміка податкових доходів ОТГ Львівської області  

у 2016-2019 рр., тис. грн. 
ОТГ 2016 2017 2018 2019 

Д
о
х
о
д
и

 

П
о
д
ат
к
о
в
і 

 

н
ад
х
о
д
ж
ен
н
я 

П
и
то
м
а 
в
аг
а 
п
о
д
ат
к
о
в
и
х
 

н
ад
х
о
д
ж
ен
ь 
у
 д
о
х
о
д
ах
 

б
ю
д
ж
ет
у
 О
Т
Г
, 
%

 

Д
о
х
о
д
и

 

П
о
д
ат
к
о
в
і 

 н
ад
х
о
д
ж
ен
н
я 

П
и
то
м
а 
в
аг
а 
п
о
д
ат
к
о
в
и
х
 

н
ад
х
о
д
ж
ен
ь 
у
 д
о
х
о
д
ах
 

б
ю
д
ж
ет
у
 О
Т
Г
, 
%

 

Д
о
х
о
д
и

 

П
о
д
ат
к
о
в
і 

 

н
ад
х
о
д
ж
ен
н
я 

П
и
то
м
а 
в
аг
а 
п
о
д
ат
к
о
в
и
х
 

н
ад
х
о
д
ж
ен
ь 
у
 д
о
х
о
д
ах
 

б
ю
д
ж
ет
у
 О
Т
Г
, 
%

 

Д
о
х
о
д
и

 

П
о
д
ат
к
о
в
і 

 

н
ад
х
о
д
ж
ен
н
я 

П
и
то
м
а 
в
аг
а 
п
о
д
ат
к
о
в
и
х
 

н
ад
х
о
д
ж
ен
ь 
у
 д
о
х
о
д
ах
 

б
ю
д
ж
ет
у
 О
Т
Г
, 
%

 

 абинська ОТГ 26277,4 10602,1 40,3 28094,6 13823,6 49,2 32110,3 13281,1 41,4 33418,3 12695,4 38,0 

 ісковицька ОТГ 25461,7 5500,7 21,6 26061,5 8221,2 31,5 34107,6 8997,0 26,4 44995,2 10643,8 23,7 

Вільшаницька ОТГ 14710,3 1174,4 8,0 15618,5 2264,3 14,5 20750,6 2650,5 12,8 19564,5 3105,9 15,9 

Воле- аранецька 

ОТГ 

20977,9 2488,0 11,9 25483,0 3926,4 15,4 28034,8 4431,7 15,8 32054,5 5361,3 16,7 

Гніздичівська ОТГ 25441,3 7326,3 28,8 32372,4 12512,7 38,7 39362,9 13347,3 33,9 44578,8 20327,0 45,6 

Грабовецька ОТГ 16290,5 3960,8 24,3 18165,5 7113,9 39,2 23165,7 7612,1 32,9 26680,6 9347,8 35,0 

Дублянська ОТГ 13256,7 3650,5 27,5 81918,2 48865,7 59,7 17839,9 5959,4 33,4 30227,4 6850,9 22,7 

Заболотцівська ОТГ 14281,0 3459,0 24,2 13201,4 6005,4 45,5 20531,1 7647,2 37,2 24933,9 12968,0 52,0 

Луківська ОТГ 13421,4 1686,9 12,6 45942,3 22914,6 49,9 19997,4 3009,2 15,0 22397,4 3869,4 17,3 

Міженецька ОТГ 9956,0 1371,3 13,8 18485,7 5497,0 29,7 12438,7 2708,0 21,8 15203,0 2743,5 18,0 

Новокалинівська 

ОТГ 

35576,6 16212,3 45,6 15941,0 2676,4 16,8 48695,1 23549,9 48,4 54215,9 30772,2 56,8 

Новоміська ОТГ 19884,3 2275,6 11,4 10104,9 2694,2 26,7 30918,3 4647,9 15,0 33733,2 5493,2 16,3 

Новострілищанська 

ОТГ 

15144,4 4487,9 29,6 128397,7 70221,9 54,7 18427,7 6618,5 35,9 18039,3 6515,2 36,1 

Тростянецька ОТГ 48645,2 24455,5 50,3 12969,1 4081,3 31,5 67049,4 33863,6 50,5 75405,0 37281,6 49,4 

Чукв'янська ОТГ 13697,6 2210,4 16,1 40787,4 21162,0 51,9 20811,9 4012,9 19,3 25070,0 5278,1 21,1 

Давидівська ОТГ - - - 25753,8 4063,2 15,8 128488,7 58125,3 45,2 197871,0 83889,3 42,4 

Жовтанецька ОТГ - - - 15294,4 6071,4 39,7 67551,6 28893,7 42,8 74611,4 36417,8 48,8 

Мостиська ОТГ - - - 49347,6 15467,1 31,3 135763,7 52003,3 38,3 155990,9 62703,3 40,2 

Нижанковицька 

ОТГ 

- - - 61113,1 32768,7 53,6 17938,6 4113,2 22,9 30767,9 5169,8 16,8 

Судововишнянська 

ОТГ 

- - - 151340,5 54264,6 35,9 67534,0 20179,5 29,9 82735,0 24363,1 29,4 

Ходорівська ОТГ - - - 16239,0 3347,7 20,6 155474,7 56044,5 36,0 177720,9 72357,3 40,7 

Шегинівська ОТГ - - - 38817,1 18603,3 47,9 48301,2 21700,1 44,9 52244,5 27662,4 52,9 

Великолюбінська 
ОТГ 

- - - - - - 61017,1 17672,3 29,0 77081,1 32429,6 42,1 

Великомостівська 

ОТГ 

- - - - - - 93522,5 34936,6 37,4 100201,0 43178,6 43,1 

Волицька ОТГ - - - - - - 24686,1 12034,8 48,8 29528,7 13769,8 46,6 

Воютицька ОТГ - - - - - - 45148,0 8287,9 18,4 48092,1 9694,1 20,2 

Кам'янка- узька 
ОТГ 

- - - - - - 147085,9 79504,1 54,1 171282,7 102908,9 60,1 

Магерівська ОТГ - - - - - - 38756,7 7509,3 19,4 40906,3 8650,6 21,1 

Мурованська ОТГ - - - - - - 81594,2 40569,6 49,7 96122,6 48123,1 50,1 

Підберізцівська 

ОТГ 

- - - - - - 48209,4 21716,5 45,0 64571,9 27640,4 42,8 

Розвадівська ОТГ - - - - - - 61376,6 17591,6 28,7 69574,8 22741,4 32,7 

Рудківська ОТГ - - - - - - 93147,2 18918,4 20,3 96353,7 22895,4 23,8 

Славська ОТГ - - - - - - 140686,1 101281,5 72,0 168546,1 123222,2 73,1 

Солонківська ОТГ - - - - - - 125985,8 81657,6 64,8 145328,4 95693,1 65,8 

Щирецька ОТГ - - - - - - 75801,6 18688,4 24,7 83060,4 24602,5 29,6 

Середнє по ОТГ 20868,2 6057,4 24,4 39611,3 16662,1 36,3 59780,3 24107,6 34,6 70374,5 30324,7 36,8 

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 
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Натомість найнижчою часткою податків у доходах  характеризуються  

Вільшаницька  (15,9%), Новоміська (16,3%), Воле- аранецька (16,7%) – ОТГ, 

утворені у 2015 році. 

Значною є і різниця надходження податків на одну особу в ОТГ 

Львівської області (рис. 2.9). Співвідношення податкових доходів на одну 

особу при порівнянні ОТГ з найвищим обсягом надходжень на особу 

(Славська ОТГ) та найнижчим (Новоміська ОТГ) у 2019 році склало 15,7 разів 

(при чому, порівнюючи це співвідношення з попереднім роком помітним є 

незначне зростання диференціації). 

 

 

Рис. 2.9. Динаміка податкових доходів на одну особу в ОТГ Львівської 

області, 2016-2019 рр. 

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 

 

Загалом найвищими обсягами податкових надходжень на одну особу 

характеризуються економічно розвинені ОТГ: Славська ОТГ (14385 грн.), 
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центром якої є рекреаційно-туристичний селище Славське, Солонківська 

(9010,6 грн.), Давидівська (6829,7 грн.) та Мурованська (5105,9 грн.) ОТГ, які 

безпосередньо межують з обласним центром м. Львів, Кам’янка- узька ОТГ 

(5698,8 грн.), сформована на основі об’єднання міста-центру району та 

прилеглих населених пунктів, Шегинівська ОТГ (5076,6 грн.), яка є 

прикордонною громадою та біля якої знаходиться прикордонний пункт 

пропуску «Шегині». 

Найнижчими обсягами надходження податків характеризуються 

Новоміська (917,2 грн. на особу), Воле- аранецька (1016,2 грн.), Луківська 

(1063,9 грн.), Вільшанецька (1083,7 грн.) та Міженецька (1141,2 грн.) ОТГ. Усі 

ці громади утворені у 2015 році шляхом об’єднання 2-3 місцевих рад, 

характеризуються високим рівнем залежності від фінансування з державного 

бюджету (частка податкових надходжень у доходах бюджетів складає не 

більше 18,0%) і за чотирирічний період свого існування показали повну 

фінансову неспроможність до виконання функцій. 

Тенденційність низьких показників фінансової спроможності саме 

ОТГ, які утворені у 2015 році в умовах першої хвилі укрупнення 

територіальних громад, пояснюється проблемою формування громад без 

дотримання чітко визначених критеріїв. Таким чином, було сформовано 

багато завідомо неспроможних до розвитку ОТГ, основною метою утворення 

яких був перехід на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом та 

отримання фінансових преференцій. Такі громади характеризуються не 

просто фінансовою неспроможністю, а й низьким рівнем акумулювання 

податкових надходжень до місцевих бюджетів, тому особливо важливим є 

визначення, чи використовують ОТГ усі надані їм можливості щодо розвитку 

податкової системи на локальному рівні. 

Для досягнення цього завдання першочерговим є аналіз складу і 

структури податкових надходжень бюджетів ОТГ (рис. 2.10, табл. 2.5). Якщо 

акцентувати увагу на зміні структури податкових надходжень бюджетів ОТГ 

Львівщини (рис. 2.10, А), помітною є тенденція зростання питомої ваги 
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ПДФО. За аналізований період вона зросла з 43,3% до 59,5%, тобто на 16,2 

в.п. Таке зростання пояснюється двома причинами: 

 

 

А) Структура податкових надходжень бюджетів ОТГ у 2016-2019 рр., % 

 

А) Структура податкових надходжень бюджетів ОТГ у 2019 рр., % 

Рис. 2.10. Динаміка структури податкових доходів бюджетів ОТГ 

Львівської області, 2019 рр. 

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 
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Таблиця 2.5 

Обсяги податкових надходжень до бюджетів ОТГ Львівської області у 

2019 р., тис. грн. 

2019 

ПДФО 
Акцизний 

податок 

Земельний 

податок  

Єдиний 

податок 

Інші  

надходження 

Податкові 

надходження 

 абинська ОТГ 3734,4 6192,4 1462,1 792,2 514,3 12695,4 

 ісковицька ОТГ 6033,1 1758,5 1054,2 1555,4 242,6 10643,8 

Вільшаницька ОТГ 1783,9 38,8 555,5 444,3 283,4 3105,9 

Воле- аранецька ОТГ 3106,8 121,7 671,5 1189 272,3 5361,3 

Гніздичівська ОТГ 14563,1 87 3302,6 2113,3 261,0 20327,0 

Грабовецька ОТГ 4792,7 152,2 874,6 2807,6 720,7 9347,8 

Дублянська ОТГ 3106,5 64,5 2568,4 935,5 176,0 6850,9 

Заболотцівська ОТГ 7995,4 51,7 1252,9 2430,8 1237,2 12968,0 

Луківська ОТГ 2283,9 70,8 774,3 533 207,4 3869,4 

Міженецька ОТГ 1473,4 97,9 646,1 342,2 183,9 2743,5 

Новокалинівська ОТГ 24720,7 370,9 1849,2 1959,7 1871,7 30772,2 

Новоміська ОТГ 2678,2 83,5 1587,9 1013,3 130,3 5493,2 

Новострілищанська ОТГ 2702,8 740,7 1623,5 1399,2 49,0 6515,2 

Тростянецька ОТГ 13963 5123,8 11910,8 5242,5 1041,5 37281,6 

Чукв'янська ОТГ 3202,6 59,5 970,3 629 416,7 5278,1 

Давидівська ОТГ 36710,6 19257,9 13414,7 11143,9 3362,2 83889,3 

Жовтанецька ОТГ 27638,8 511,7 4164,6 3297,1 805,6 36417,8 

Мостиська ОТГ 42883,6 4044,2 4519,9 9683,7 1571,9 62703,3 

Нижанковицька ОТГ 3187,8 99,8 1208,7 585,1 88,4 5169,8 

Судововишнянська ОТГ 11448,2 2019,4 3967,8 5272 1655,7 24363,1 

Ходорівська ОТГ 36714 2172,1 18412,5 13358,4 1700,3 72357,3 

Шегинівська ОТГ 11734,5 8317,6 1736,3 2045,2 3828,8 27662,4 

Великолюбінська ОТГ 21471,2 2095,7 2294,3 4849 1719,4 32429,6 

Великомостівська ОТГ 34658,3 1584,3 1996,7 3173,1 1766,2 43178,6 

Волицька ОТГ 6251,9 3740,8 2136,3 751,3 889,5 13769,8 

Воютицька ОТГ 5261 219,1 2016 1830,9 367,1 9694,1 

Кам'янка- узька ОТГ 70881,3 2769,5 13650,1 13696,3 1911,7 102908,9 

Магерівська ОТГ 5875,3 203,3 712,3 1617,7 242,0 8650,6 

Мурованська ОТГ 18212,9 14853,2 6730 6921,4 1405,6 48123,1 

Підберізцівська ОТГ 6257 10888,7 3329,5 6139 1026,2 27640,4 

Розвадівська ОТГ 9756,2 2746,7 4392,8 4602,1 1243,6 22741,4 

Рудківська ОТГ 11741,2 1617,9 3313,4 4855,8 1367,1 22895,4 

Славська ОТГ 112678,5 1683,2 3202,9 3184,5 2473,1 123222,2 

Солонківська ОТГ 48872,1 20344,9 3783,9 19609,6 3082,6 95693,1 

Щирецька ОТГ 13021 1023,8 4459,3 5511,4 587,0 24602,5 

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 
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- перше – на цей показник суттєво впливає різниця кількості 

аналізованих громад, адже якщо у 2016 році аналіз зроблено на основі 

визначення середньої арифметичної часток ПДФО у складі податкових 

доходів бюджетів 15-ти ОТГ, то у 2019 р. – 35 ОТГ; при чому, як уже 

зазначалося, у період 2017-2019 рр. було утворено економічно найпотужніші 

громади, що і вплинуло на структуру податкових надходжень до бюджетів;  

- друге – водночас не слід відкидати того аспекту, що за 

п’ятирічний період свого функціонування ОТГ розвивали ендогенний 

потенціал та намагалися залучити на територію громад підприємницькі 

структури, вирішували питання сплати ПДФО з підприємств, які 

функціонували на їхній території, проте сплачували податок до бюджетів 

громад за місцем реєстрації головного підрозділу, на свою користь; це і 

результувалося зростанням частки податку.  

Найбільшою часткою ПДФО у складі податкових надходжень 

характеризуються Славська (91,4%), Новокалинівська (80,3%), 

Великомостівська (80,3%), Жовтанецька (75,9%) та Гніздичівська (71,6%) 

ОТГ – громади на території яких розміщені, функціонують та сплачують до 

місцевих бюджетів податки підприємницькі структури. Так, для прикладу, на 

території Новокалинівської ОТГ розташовано військову частину 12-тої 

окремої бригади армійської авіації, яка і сплачує до місцевого бюджету значні 

обсяги ПДФО. На територій Гніздичівської ОТГ функціонує потужне 

підприємство Кохавинська паперова фабрика, на території Великомостівської 

ОТГ – ВАТ «КАЛИНА», а також численні сільськогосподарські суб’єкти 

господарювання. 

Низькою часткою ПДФО характеризуються такі громади: 

Підберізцівська (22,2%),  абинська (29,9%), Тростянецька (37,5%) та 

Мурованська (37,8%). Варто зауважити, що основним джерело податкових 

надходжень Підберізцівської та  абинської ОТГ є акцизний податок – 39,4% 

та 48,8% відповідно. Тому, зважаючи на «тимчасовість» акцизного податку з 

пального як джерела доходів місцевих бюджетів ці громади знаходяться у зоні 
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ризику щодо збереження власної фінансової спроможності. Водночас вони не 

відносяться до аутсайдерів у рейтингу ОТГ Львівської області за показником 

надходження від справляння ПДФО на одну особу (рис. 2.11).  

 

   

Рис. 2.11. Динаміка надходжень від справляння ПДФО до бюджетів ОТГ 

Львівської області, 2019 рр., грн. на одну особу 

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 
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За цим показником найменшими обсягами надходження 

характеризуються Новоміська (447,2 грн.), Воле- аранецька (588,9 грн.), 

Міженецька (612,9 грн.), Вільшаницька (622,4 грн.), Луківська (628,0 грн.) та 

Воютицька (686,7 грн.) ОТГ. Найбільшими – Славська (13154,2 грн.), 

Солонківська (4601,9 грн.), Кам’янко- узька (3925,2 грн.), Новокалинівська 

(3347,9 грн.), Жовтанецька (3246,7 грн.) та Заболотцівська (3070,4 грн.).  

Слід зауважити про тенденційність зростання надходжень ПДФО та 

приблизно однакові темпи зростання показника (100,6-174,5%), а також про 

стабільність позицій громад при їх ранжуванні, що яскраво видно з рисунка 

2.11. З іншої сторони важливо зауважити суттєвий розрив між надходженнями 

податку на особу  у громадах з найбільшим та найменшим обсягом. Різниця 

між Славською (найбільше надходження податку на особу – 13154,2 грн.) та 

Новоміською ОТГ (найменше надходження податку на особу – 447,2 грн.) у 

2019 році склало 29,4 разів, і з кожним роком такий розрив тільки 

збільшується (у 2018 році він склав 26,1 разів). 

Такі результати аналізу лише за одним з податків, проте ключовим для 

дохідної частини бюджетів громад, засвідчує той факт, що реформа 

децентралізації має своїм наслідком зростання диспропорцій розвитку 

територій. Громади, які характеризуються значною ресурсною базою чи 

вигідним географічним розташуванням, нарощують фінансову спроможність. 

Натомість бідні громади не мають достатньої ресурсної бази для фінансового 

забезпечення свого розвитку.  

Зокрема, у випадку справляння ПДФО високими надходженнями 

податку характеризуються громади, на території яких функціонують потужні 

підприємства і, що важливо, сплачують податок до бюджету громади, тобто за 

місцем розташування підрозділу. Натомість у громадах, на території яких 

немає підприємницьких структур, ПДФО надходить від стягнення з заробітніх 

плат працівників бюджетних установ, які функціонують на території ОТГ. 

Таким чином, відбувається замкнений кругообіг коштів у бюджеті громади, 
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оскільки з бюджету оплачується їх заробітня плата і потім вона знову 

«повертається» до бюджету. 

Досліджуючи тенденції, які спостерігалися впродовж аналізованого 

періоду щодо інших податків, варто зауважити, що зростанням за 

аналізований період характеризується єдиний податок – на 4,4 в.п. до 13,7%. 

Утім помітним є суттєве зниження питомої ваги інших податків у складі 

податкових надходжень місцевих бюджетів ОТГ за аналізований період: 

акцизного податку – на 8,2 в.п. до 10,9%, земельного податку – на 13,6в.п.       

до 12,3%.  

Акцентуючи увагу на громадах, які знаходяться у групі ризику 

стосовно власної фінансової спроможності, -  абинської та Підберізцівської 

ОТГ, - варто дослідити, які обсяги надходження в акцизному податку 

складають саме податки з пального (рис. 2.12).  

 

 Рис. 2.12. Динаміка надходжень від справляння акцизного податку до 

бюджетів ОТГ Львівської області, 2019 рр. 

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 
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Проаналізувавши показники питомої ваги податку з пального в складі 

акцизного податку, який зараховується до бюджету ОТГ, та частки акцизного 

податку в складі податкових доходів бюджету, стає зрозуміло, що вилучення 

акцизу з пального до державного податку першочергово негативно 

позначиться на громадах, в яких: 

- акциз з пального складає основу акцизного податку – таких 

громад у Львівьскій області дев’ятнадцять: 12 ОТГ з часткою акцизу з 

пального більшою 80% ( ісковицька,  абинська, Підберізцівська, 

Мурованська, Давидівська, Новострілищанська, Волицька, Тростянецька, 

Солонківська, Шегинівська, Великолюбінська, Розвадівська) та 8 ОТГ з 50-

80% акцизу з пального (Судововишнянська, Щирецька, Мостиська, 

Рудківська, Ходорівська, Кам’янка- узька, Славська ОТГ); 

- акцизний податок займає високу питому вагу у складі податкових 

доходів у бюджеті громади – у Львівській області є п’ять ОТГ, у складі 

податкових доходів яких акцизний податок займає більше 25% надходжень 

( абинська (48,8%), Підберізцівська (39,4%), Мурованська (30,9%), 

Шегинівська (30,1%), Волицька (27,2%)). 

Таким чином, в результаті вилучення акцизу з пального до державного 

бюджету фінансово «постраждають»  абинська (до бюджету ОТГ не надійде 

близько 45,9% податкових надходжень), Підберізцівська (37,0%), 

Мурованська (28,4%), Шегинівська (26,7%), Волицька (24,6%), Давидівська 

(21,1%) ОТГ, оскільки до цих місцевих бюджетів не надійде більше 20% 

податкових надходжень. 

Разом з тим, акцизний податок включає в себе не лише податок на 

пальне, а й акцизний податок з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів, який мав стати вагомим джерелом надходжень до 

місцевих бюджетів.  

Якщо звертнути увагу на надходження цього податку по ОТГ Львівської 

області (рис. 2.13), помітними є доволі незначні обсяги доходів, а також 

передові позиції у надходженнях на одну особу в ОТГ, які характеризуються 
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вигідним географічним розташуванням та розвиненою сферою роздрібної 

торгівлі. Серед таких громад Солонківська (189,7 грн. на особу), Мурованська 

(129,2 грн.), Давидівська (128,6 грн.), Підберізцівська (120,2 грн.) – ОТГ, які 

безпосередньо межують з обласним центром; Шегинівська (174,0 грн.) та 

Волицька (154,3 грн.) – ОТГ, розташовані на шляху до пункту пропуску 

державного кордону «Шегині». Ці громади, окрім найбільших обсягів 

надходжень від справляння акцизного податку з реалізації підакцизних 

товарів, характеризуються найбільшими обсягами надходжень від справляння 

акцизу з пального (питома вага акцизу з реалізації підакцизних товарів в 

складі акцизного податку складає 6,2-11,4%).  

 

 

Рис. 2.13. Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бюджетів ОТГ Львівської області, 

2019 рр. 

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 
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Отже, можна зробити висновок, що на території цих ОТГ функціонує 

значна кількість автозаправних станцій. Оскільки на більшості автозаправних 

станцій сьогодні функціонують магазини роздрібної торгівлі, які, серед 

іншого, обов’язково обладнані касовими апаратами, можемо акцентувати на 

тому, що значні надходження податку з роздрібної торгівлі пов’язані саме з 

товарами, які реалізуються цими суб’єктами.  

Відтак, зважаючи на отримані висновки, а також доволі значну кількість 

суб’єктів роздрібної торгівлі в населених пунктах ОТГ та відсутність у 

більшості з них касових апаратів, можна зауважити: сьогодні органи 

місцевого самоврядування не використовують надані їм повноваження щодо 

справляння акцизного податку, і цей податок характеризується значним 

незакумульованим фінансовим резервом. 

На окрему увагу заслуговує також плата за землю, яка сьогодні є одним 

з двох ключових місцевих податків в складі доходів місцевих бюджетів. У 

2014 році змінами до  бюджетно-податкового законодавста цей податок  був 

переданий до місцевих податків та зборів у якості майнового податку. 

Динаміка надходження плати за землю до місцевих бюджетів ОТГ Львівщини 

наведено у табл. 2.5 та на рис. 2.13.  

 

Таблиця 2.5 

Динаміка надходження плати за землю до бюджетів ОТГ Львівської 

області, 2016-2019 рр. 

 

ОТГ 

 

Надходження плати за землю, тис. грн. Темп 

приросту, 

2019/2018 

рр., % 

Надходження плати за землю, 

грн.  на одну особу 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

 абинська ОТГ 1132,4 1454,7 1387,7 1462,1 105,4 273,9 351,9 335,7 353,7 

 ісковицька ОТГ 733,2 837,1 843,8 1054,2 124,9 131,7 150,4 151,6 189,4 

Вільшаницька ОТГ 314,5 436,0 380,6 555,5 146,0 109,7 152,1 132,8 193,8 

Воле- аранецька ОТГ 598,8 597,5 573,1 671,5 117,2 113,5 113,3 108,6 127,3 

Гніздичівська ОТГ 1747,8 1742,1 1777,6 249,6 185,8 273,7 272,8 278,4 39,1 

Грабовецька ОТГ 838,5 911,3 958,2 159,8 91,3 204,3 222,1 233,5 38,9 

Дублянська ОТГ 1877,5 4775,6 1914,5 113,5 134,2 630,0 1602,

5 

642,4 38,1 

Заболотцівська ОТГ 803,9 2100,2 892,3 238,2 140,4 308,7 806,5 342,7 91,5 
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Луківська ОТГ 542,3 2953,6 720,9 850,0 107,4 149,1 812,1 198,2 23,4 

Міженецька ОТГ 444,5 843,7 815,9 646,0 102,3 184,9 350,9 339,4 19,6 

Новокалинівська ОТГ 1634,4 718,9 1972,3 213,4 93,8 221,3 97,4 267,1 28,9 

Новоміська ОТГ 804,9 737,6 1297,9 313,0 122,3 134,4 123,2 216,7 52,3 

Новострілищанська 

ОТГ 

1445,3 3274,4 1806,8 1060,0 89,9 540,7 1225,

0 

675,9 37,4 

Тростянецька ОТГ 10158,2 1237,2 11490,1 724,9 103,7 1256,

1 

153,0 1420,

8 

89,6 

Чукв'янська ОТГ 439,1 2265,8 613,8 174,3 158,1 134,7 695,0 188,3 53,5 

Давидівська ОТГ - 1256,8 5575,4 2123,2 240,6 - 102,3 453,9 172,9 

Жовтанецька ОТГ - 1651,5 3849,0 1286,9 108,2 - 194,0 452,1 151,2 

Мостиська ОТГ - 1999,0 3282,2 787,6 137,7 - 92,0 151,1 36,3 

Нижанковицька ОТГ - 11523,5 661,7 154,4 182,7 - 4503,

1 

258,6 60,3 

Судововишнянська 

ОТГ 

- 12903,4 2933,5 793,7 135,3 - 1175,

4 

267,2 72,3 

Ходорівська ОТГ - 458,8 9495,8 1141,9 193,9 - 18,2 376,8 45,3 

Шегинівська ОТГ - 1004,3 1411,9 219,7 123,0 - 184,3 259,1 40,3 

Великолюбінська ОТГ - - 1170,6 117,3 196,0 - - 122,0 12,2 

Великомостівська ОТГ - - 1775,5 262,5 112,5 - - 129,5 19,2 

Волицька ОТГ - - 1896,2 562,4 112,7 - - 832,0 246,8 

Воютицька ОТГ - - 1419,0 337,7 142,1 - - 185,2 44,1 

Кам'янка- узька ОТГ - - 8071,5 1371,4 169,1 - - 447,0 75,9 

Магерівська ОТГ - - 625,4 680,8 113,9 - - 88,7 96,6 

Мурованська ОТГ - - 4119,3 1359,9 163,4 - - 437,1 144,3 

Підберізцівська ОТГ - - 2837,1 1325,3 117,4 - - 505,1 235,9 

Розвадівська ОТГ - - 3065,4 589,5 143,3 - - 312,3 60,1 

Рудківська ОТГ - - 2008,3 575,9 165,0 - - 149,4 42,9 

Славська ОТГ - - 1961,4 713,2 163,3 - - 229,0 83,3 

Солонківська ОТГ - - 5824,0 1095,9 65,0 - - 548,4 103,2 

Щирецька ОТГ - - 2654,1 473,1 168,0 - - 227,4 40,5 

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 

 

Найбільшими обсягами плати за землю на особу у бюджетах ОТГ 

характеризуються Тростянецька (1472,8 грн.), Давидівська (1092,1 грн.), 

Волицька (937,4 грн.) та Дублянська ОТГ (861,9 грн.). Проте, якщо звернути 

увагу на сплату плати за землю юридичними особами, помітною є повна 

залежність надходження податку від площі території ОТГ. Найвищими 

обсягами надходжень характеризуються великі громади, а саме: Ходорівська 

(17270,6 грн.), найбільша за площею громада Львівської області; Кам’янко-

 узька (12278,7 грн.), громада з площею 260,0 кв. км; Тростянецька (11185,9 
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грн.), громада з площею 190,4 кв. км. Разом з тим, є вийнятки: такі великі за 

площею громади як Мостиська (258,4 кв. км), Славська (252,4 кв. км), 

Великомостівська (249,5 кв. км) мають значно менші обсяги надходжень 

плати за землю з юридичних осіб, що свідчить про різну політику та різні 

пріоритети органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих 

податків. 

 

 

Рис. 2.13. Надходження плати за землю, сплаченої юридичними 

особами, до бюджетів ОТГ Львівської області, 2019 рр. 

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 

 

Слід зауважити, що саме оподаткування юридичних осіб складає основу 

при оподаткуванні користування та оренди землі, що свідчить про наступне: 

органи місцевого самоврядування намагаються не обкладати надмірно 

податковим тягарем населення громади. Питома вага плати за землю з 

юридичних осб у складі плати за землю по ОТГ Львівьскої області в 

середньому становить 82,5%. 
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Отже, аналізуючи податкову систему з позиції забезпечення 

спроможності на рівні місцевого самоврядування ОТГ Львівської області, 

варто зауважити наступне: 

- по-перше, основою податкових надходжень бюджетів 

територіальних громад є ПДФО, який, незважаючи на зниження нормативу 

зарахування до місцевих бюджетів в результаті децентралізаційних змін, 

становить більше ½ податкових доходів бюджетів громад; надходження цього 

податку безпосередньо залежить від розвитку підприємництва на території 

громади, тому високими обсягами надходження податку характеризуються 

громади зі значним ендогенним потенціалом (такими громадами є переважно 

ті, що розташовані поблизу великих міст, є важливими туристичними 

центрами або мають на своїй території функціонуючі великі підприємства); 

- по-друге, вагомим джерелом податкових надходжень в складі 

доходів бюджетів ОТГ є акцизний податок; зважаючи на майбутнє вилучення 

частини цього податку (а саме – податку з пального), слід акцентувати на 

зростанні ризику втрати фінансової спроможності для ОТГ, в складі доходів 

бюджетів яких цей податок складає більше 1/5; водночас вкрай нерозвиненим 

є потенціал іншої частини акцизу – акцизного податку з реалізації суб’єктами 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів, який органи місцевого 

самоврядування ігнорують як вагоме джерело доходів бюджетів; щодо 

тенденцій, які спостерігаються у регіоні щодо надходжень акцизного податку 

до місцевих бюджетів, можна зробити висновок, що обсяги надходжень 

податку залежать від територіального розташування ОТГ та розвиненості 

сфери роздрібної торгівлі; 

-  по-третє, плата за землю в результаті перенесення її до складу 

майнового податку в якості місцевих податків і зборів стала вагомим 

джерелом доходів бюджетів ОТГ; разом з тим, в контексті проведених 

досліджень встановлено, що вона майже повністю надходить до бюджетів від 

юридичних осіб, що свідчить про те, що органи місцевого самоврядування 

намагаються не обкладати надмірно податковим тягарем населення громади; 
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крім того, надходження цього податку безпосередньо залежить від площі 

території громади. 

Загалом результати аналізу дохідної частини бюджетів ОТГ засвідчують 

зростання диспропорцій розвитку територій у результаті децентралізаційних 

змін. Громади, які характеризуються значною ресурсною базою чи вигідним 

географічним розташуванням, нарощують свою фінансову спроможність за 

рахунок справляння податків до бюджетів.  ідні громади не мають достатньої 

ресурсної бази для фінансового забезпечення свого розвитку. Водночас по 

кожному з аналізованих податків як джерел місцевих бюджетів для громад 

виявлено невикористані можливості та ресурси, що вказує на недостатню 

роботу органів місцевого самоврядування щодо акумулювання податків.  

 

 

2.3. Інтегральне оцінювання розвитку системи оподаткування 

територіальних громад в Україні 

 

Проведення аналізу розвитку податкової системи України в умовах 

фінансової децентралізації та потреби забезпечення фінансової спроможності 

ОТГ вимагає формування нового підходу до оцінювання результатів 

бюджетно-податкових змін, які відбулися за період реформ в Україні. 

Враховуючи перенесення в контексті даного дослідження питань 

розвитку податкової системи з лише державного рівня на рівень 

територіальних громад, вважаємо за доцільне здійснити комплексне 

оцінювання податкової достатності бюджетів територіальних громад. 

Погоджуємося із науковим трактуванням А. Вагнера, згідно з визначенням 

якого податкова достатність є станом, за якого досягається достатній обсяг 

надходжень для бюджету від оподаткування. При цьому, вчений наголошував, 

що «суспільно-господарська система необхідна для усіх людей і податки 

повинні забезпечувати достатні кошти для функціонування цієї системи» [6]. 
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Метою аналізу податкової достатності є ранжування ОТГ на основі 

аналізу низки показників впливу податкової системи на фінансову 

спроможність останніх, обґрунтування 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.  

Досягнення означеної вище мети вимагає виконання таких завдань: 

- дослідження особливостей бюджетно-податкового забезпечення 

розвитку ОТГ на основі системного аналізу комплексу показників; 

- вираження в кількісному вимірі рівня податкової дієвості бюджетів 

ОТГ; 

- обґрунтування переваг, проблем, ризиків та диспропорцій податкової 

дієвості бюджетів ОТГ, виявлення тенденцій розвитку системи оподаткування 

на локальному рівні і вплив на цей процес органів місцевого самоврядвання;  

- встановлення закономірностей впливу змін податкової системи на 

податкове забезпечення територіальних громад. 

Для здійснення ефективного оцінювання податкової достатності 

бюджетів ОТГ варто акцентувати на ключові теоретико-методичні основи 

даного аналізу, зокрема акцентувати на тих підходах, принципах та методах, 

які будуть використані у процесі аналізу (рис. 2.14). 

Аналіз здійснено за період існування та розвитку ОТГ, тобто 2016-2019 

рр., що дозволить не лише виявити особливості розвитку оподаткування на 

рівні громад, а й подивитися на їх зміну у часі. 

Для проведення оцінювання обрано метод побудови інтегральних 

індикаторів, оскільки  існує потреба аналізу особливостей податкової 

достатності бюджетів територіальних громад за низкою показників, які 

здебільшого є неспівставними величинами, виміряти й оцінити які неможливо 

на основі одного показника. В цьому випадку доцільно залучити до аналізу 

складні індикатори, які включають низку обраних системних показників. 
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Рис. 2.14. Модель оцінювання податкової достатності бюджетів ОТГ в 

умовах реформи місцевого самоврядування 

 Джерело: запропоновано автором 

Методика інтегрального оцінювання податкової достатності бюджетів 

ОТГ охоплює низку етапів.  

ОБ’ЄКТИ: 
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МЕТА: 
ранжування ОТГ на основі аналізу низки показників впливу податкової системи на 

фінансову спроможність останніх, обґрунтування 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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1. На першому здійснюється відбір та формування системи груп 

показників за обраними напрямами та відбувається побудова матриці 

вихідних даних (табл. 2.6).  

 

Таблиця 2.6 

Коефіцієнти обрані для оцінювання податкової достатності бюджетів ОТГ в 

умовах реформи місцевого самоврядування 

Назва Формула Примітка 

Коефіцієнт 

податкової 

забезпеченості 

 
Розраховується як 

відношення 

податкових 

надходжень до 

місцевого бюджету 

до доходів 

місцевого бюджету 

з урахуванням 

міжбюджетних 

трансфертів 

Вказує на рівень 

податкової 

самостійності 

бюджету ОТГ, 

дозволяє 

акцентувати увагу 

на ролі податків у 

забезпеченні 

фінансової 

спроможності ОТГ 

Обсяг податкових 

надходжень на 

одну особу 

 
Розраховується як 

відношення обсягу 

податкових 

надходжень до 

чисельності 

населення в 

громаді 

Дозволяє визначити 

рівень 

забезпеченості 

громади з 

урахуванням 

розміру громади 

Коефіцієнт 

податкового 

нагромадження 
 

Розраховується як 

відношення обсягу 

податкових доходів 

до показника 

попереднього 

періоду 

Показує темпи 

зростання 

податкових доходів 

місцевого бюджету 

та акцентує на 

розвитку та 

ефективності 

використання 

податкового 

потенціалу 

території громади 
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Коефіцієнт 

оподаткування 

доходів 

 

Розраховується як 

співвідношення 

податкових 

надходжень від 

справляння ПДФО 

та єдиного податку 

до загальних 

податкових доходів 

бюджету ОТГ 

Вказує на рівень 

економічного 

розвитку ОТГ та 

сформованість 

підприємницького 

середовища у 

громаді 

Коефіцієнт 

податкового 

ризику 

 
Розраховується як 

співвідношення 

податкових 

надходжень від 

справляння 

акцизного податку 

з пального до 

загальних 

податкових доходів 

бюджету ОТГ 

Доцільний для 

врахування у 

зв’язку з майбутнім 

вилученням 

акцизного податку 

з пального до 

державного 

бюджету 

Частка місцевих 

податків і зборів у 

податкових 

доходах бюджету 

ОТГ 

 

Розраховується як 

співвідношення 

податкових 

надходжень від 

справляння 

місцевих податків і 

зборів до загальних 

податкових доходів 

бюджету ОТГ 

Вказує на рівень 

податкової 

самостійності 

органів 

самоврядування та 

ефективність 

використання 

повноважень щодо 

встановлення 

місцевих податків і 

зборів 

Джерело: запропоновано автором 

 

2. На другому етапі проводиться стандартизація показників для 

уніфікації шкали показників та оцінки впливу показників-стимуляторів і 

показників-дестимуляторів на податкову достатність територіальних громад.  

3. На третьому етапі відбувається агрегування субіндексів та 

розраховується інтегральний показник, для чого застосовується метод 

середньої арифметичної. Застосування саме цього методу вважаємо 

доцільним, оскільки взаємозв’язок між складовими і результуючим 

досліджуваним явищем є лінійним [73]. 

4. На четвертому етапі здійснюється графічна інтерпретація податкової 

достатності бюджетів ОТГ та відбувається їх групування. За отриманими 
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результатами оцінювання пропонуємо податкову достатність бюджетів 

територіальних громад класифікувати за  групами: висока, середня, низька і 

кризова. 

 Запропоновані коефіцієнти дозволять провести комплексне 

дослідження розвитку оподаткування на рівні ОТГ, а саме: 1) встановити, 

наскільки податкові доходи, що акумулюються до місцевого бюджету, 

забезпечують покриття видатків з місцевого бюджету, та виявити  рівень 

залежності бюджету ОТГ від фінансування з державного бюджету; 2) виявити 

тенденції податкових надходжень у часовому векторі, розглянувши темпи 

приросту таких доходів у громаді і визначити позитивні чи негативні 

особливості їх справляння; 3) обґрунтувати можливі ризики для розвитку ОТГ 

в результаті нестабільності встановлених відрахувань платежів до місцевих 

бюджетів; 4) дослідити особливості справляння податків на території громади. 

Результати розрахунку коефіцієнтів та результати нормування 

показників наведено у додатку  . 

Для комплексності проведного дослідження згідно з запропонованою 

методикою оцінювання варто акцентувати увагу на аналізі показників, які 

розраховуються для визначення інтегрального індексу. 

Розрахунок коефіцієнта податкової забезпеченості спрямований на 

визначення рівня податкової самостійності бюджету ОТГ та ролі податків у 

забезпеченні фінансової спроможності ОТГ. Результати розрахунку 

коефіцієнта представлені на рис. 2.15.  

Найвищим рівнем податкової забезпеченості характеризуються 

Славська (0,7311) та Солонківська (0,6585) ОТГ, найнижчим – Новоміська 

(0,1628) та Луківська (1505) ОТГ. Таким чином, різниця між набільшим та 

найменшим значенням складає 0,5696. Водначас слід зауважити тенденцію до 

зростання показника при порівнянні отриманих даних за 2018 та 2019 рр. 

серед ОТГ з середнім та високим рівнями податкової забезпеченості та 

відсутність такого зростання серед громад з низькими показниками, що є 
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негативним аспектом та веде до зростання диспропорцій податкової 

забезпеченості ОТГ. 

 

 

Рис. 2.15. Динаміка коефіцієнта податкової забезпеченості бюджетів 

ОТГ Львівської області, 2018-2019 рр. 

Джерело: авторські розрахунки 

Аналіз коефіцієнта податкового нагромадження бюджетів ОТГ 

Львівської області у 2017-2019 рр. (вибір періоду аналізу за показником 

пов’язаний з особливостями його розрахунку) (рис. 2.16) вказує на значно 

вищі показники у 2017 році.  

В середньому коефіцієнт нагромадження у 2017 р. складав 1,4456, у 

2018 р. – 1,3438, у 2019 р. – 1,2498, тобто спостерігається стабільна тенденція 

до зниження темпів приросту податкових надходжень до бюджетів ОТГ. 
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Рис. 2.16. Динаміка коефіцієнта податкового нагромадження бюджетів 

ОТГ Львівської області, 2017-2019 рр. 

Джерело: авторські розрахунки 

 

Загалом це може свідчити як про максимізацію використання 

податкового потенціалу громад, так і про відсутність роботи органів 

самоврядування щобо збільшення надходжень до бюджетів ОТГ. Зважаючи на 

невисокий рівень фінансової спроможності ОТГ Львівської області (чому 

присвячені численні дослідження [28; 31; 94]), швидше можна констатувати 

другий варіант пояснення причини зниження темпів нарощення податкових 

надходжень до бюджетів громад. 

Динаміка коефіцієнта оподаткування доходів, наведена на рис. 2.17, 

свідчить про його зростання у період 2018-2019 рр. у порівнянні з 2016-2017 

рр. Це вказує на позитивні тенденції у формуванні та розвитку 
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підприємницького середовища на території громад, роботі органів місцевого 

самоврядування з місцевими підприємцями стосовно розвитку їх бізнесу та 

сплати податків до місцевих бюджетів, співпраці з органами ДПС. 

 

 

 

 Рис. 2.17. Динаміка коефіцієнта оподаткування доходів в ОТГ 

Львівської області, 2016-2019 рр. 

Джерело: авторські розрахунки 

 

Найвищим коефіцієнтом оподаткування доходів характеризуєтються 

Славська (0,9403), Великомостівська (0,8762), Новокалинівська (0,8670) та 

Магерівська (0,8662) ОТГ. Високі коефіцієнти вказують на порівняно високий 

рівень залученості суб’єктів господарювання на територію громад, що є 

позитивним аспектом. Водночас це і ознака недопрацювань органів місцевого 

самоврядування в напрямі нарощення податкових надходжень з інших 
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джерел, зокрема плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, яке на сьогодні органами місцевого самоврядування 

акумулюється у незначних обсягах до місцевих бюджетів, проте має значний 

потенціал до розвитку. 

Найнижчим коефіцієнтом характеризуються  абинська (0,3566), 

Підберізцівська (0,4485) та Шегинівська (0,4981) – ОТГ, основу доходів яких 

складає акцизний податок. За період 2016-2019 рр. по цих громадах 

спостерігаються тенденції до зниження рівня оподаткування доходів (рис. 

2.17).  

 

 

 

Рис. 2.18. Динаміка коефіцієнта оподаткування доходів у громадах з 

найнижчим рівнем показника, 2016-2019 рр. 

Джерело: авторські розрахунки 

 

У  абинській ОТГ цей показник знизився на 0,0236, Підберізцівській – 

на 0,0224. І лише по Шегинівській в останній рік спостерігалося зростання на 

0,0802. 

Наведені результати ще раз підтверджують тезу про дестимулюючий 

вплив акцизного податку з пального на функціонування органів місцевого 

самоврядування. А, зважаючи на ризик вилучення цього платежу зі складу 
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доходів місцевих бюджетів, визначення коефіцієнта податкового ризику є 

особливо актуальним та доцільним в контексті розрахунку податкової дієвості 

бюджетів ОТГ (рис. 2. 19). 

 

 

Рис.2.19. Коефіцієнт податкового ризику ОТГ Львівської області, 2019 

р. 

Джерело: авторські розрахунки 

 

Для 22 з 35 ОТГ Львівської області ризик втрати частини податкових 

надходжень в останній рік суттєво зріс. Особливо актуальний він для 

 абинської (0,4590), Підберізцівської (0,3695), Мурованської (0,2833), 

Шегинівської (0,2664), Волицької (0,2461) та Давидівської (0,2107) ОТГ. 

Водночас слід зауважити, що це переважно економічно розвинені громади з 

дуже вигідним географічним розташуванням та потенційними джерелами 

нарощення податкових доходів до місцевих бюджетів. Тому, враховуючи 

негативні тенденції до зниження оподаткування доходів у деяких з 

перелічених громад (рис. 2.17), рівень податкової достатності бюджетів цих 

ОТГ слід суттєво знизити. 
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Останнім показником, який доцільно аналізувати в контексті розрахунку 

інтегрального показника, є частка місцевих податків і зборів у складі 

податкових доходів бюджетів (табл. 2.7). Це важливий показник, оскільки він 

вказує на рівень податкової самостійності органів самоврядування та 

ефективність використання повноважень щодо встановлення місцевих 

податків і зборів. 

 

Таблиця 2.7 

Динаміка частки місцевих податків та зборів у складі податкових 

доходів бюджетів ОТГ Львівської області, 2016-2019 рр. 

ОТГ Частка місцевих податків і зборів у 

податкових доходах бюджету ОТГ, % 

Темп приросту 

питомої ваги місцевих 

податків і зборів у 

складі податкових 

надходжень місцевих 

бюджетів, 2019/2018 

рр., % 

2016 2017 2018 2019 

 абинська ОТГ 13,8 14,3 15,4 21,3 138,4 

 ісковицька ОТГ 26,1 23,9 24,6 29,4 119,6 

Вільшаницька ОТГ 49,1 33,6 44,3 38,6 87,2 

Воле- аранецька ОТГ 47,5 35,6 40,0 41,6 104,2 

Гніздичівська ОТГ 39,4 30,6 30,1 32,0 106,1 

Грабовецька ОТГ 52,8 43,1 44,8 47,3 105,5 

Дублянська ОТГ 74,7 60,3 59,1 61,4 103,9 

Заболотцівська ОТГ 53,3 59,2 40,6 34,1 84,0 

Луківська ОТГ 
 

47,1 40,7 43,6 40,5 92,9 

Міженецька ОТГ 45,5 45,3 46,9 43,2 92,1 

Новокалинівська ОТГ 17,0 15,6 17,6 14,9 84,2 

Новоміська ОТГ 53,0 42,3 50,6 56,8 112,3 

Новострілищанська ОТГ 65,0 60,3 58,0 55,7 96,0 

Тростянецька ОТГ 60,9 58,6 57,9 55,2 95,3 

Чукв'янська ОТГ 40,4 39,5 33,1 36,4 109,8 

Давидівська ОТГ - 25,6 28,4 35,1 123,6 

Жовтанецька ОТГ - 55,6 26,3 24,6 93,5 

Мостиська ОТГ - 13,1 27,2 27,2 100,0 

Нижанковицька ОТГ - 54,0 32,5 41,6 128,2 
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Судововишнянська ОТГ - 20,7 43,4 45,5 104,8 

Ходорівська ОТГ - 40,3 42,3 45,3 107,1 

Шегинівська ОТГ - 16,2 17,9 16,4 91,7 

Великолюбінська ОТГ - - 43,2 26,4 61,2 

Великомостівська ОТГ - - 16,3 14,4 88,0 

Волицька ОТГ - - 26,2 25,2 96,0 

Воютицька ОТГ - - 41,3 47,6 115,4 

Кам'янка- узька ОТГ - - 28,9 31,9 110,3 

Магерівська ОТГ - - 32,6 32,3 99,2 

Мурованська ОТГ - - 27,4 34,0 124,5 

Підберізцівська ОТГ - - 34,7 41,1 118,5 

Розвадівська ОТГ - - 45,4 47,5 104,6 

Рудківська ОТГ - - 35,7 42,8 119,9 

Славська ОТГ - - 4,6 6,2 135,9 

Солонківська ОТГ - - 33,1 29,3 88,7 

Щирецька ОТГ - - 41,5 48,6 117,2 

Середнє по ОТГ 

Львівської області 

45,7 37,6 35,2 36,3 102,9 

Джерело: авторські розрахунки 

 

Найбільшими показниками питомої ваги місцевих податків і зборів у 

складі податкових доходів характеризуються такі ОТГ: Дублянська (61,4%), 

Новоміська (56,8%), Новострілищанська (55,7%), Тростянецька (55,2%), 

Щирецька (48,6%), Розвадівська (47,5%), тобто це здебільшого ОТГ, які не 

відносяться ні до громад-аутсайдерів за рівнем фінансової спроможності, ні до 

громад-лідерів. Такі ОТГ здебільшого не мають вагомих джерел справляння 

ПДФО чи акцизного податку, тобто на їх території не функціонує багато 

суб’єктів господарювання та не розташовані автозаправні станції. Відтак 

органи місцевого самоврядування для підтримки оптимально можливого рівня 

фінансової спроможності місцевого бюджету використовують місцеве 

оподаткування з максимальною ефективністю.  

Найменшою питомою вагою місцевих податків у складі податкових 

доходів характеризуються Славська (6,2%) ОТГ, найбагатша громада області, 

Великомостівська (14,4%), Новокалинівська (14,9%), Шегинівська (16,4%), 
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 абинська (21,3%) – громади, які мають вагомі джерела податкових доходів у 

вигляді ПДФО чи акцизного податку, а відтак не зацікавлені у нарощенні 

податкових доходів через справляння місцевих податків і зборів. Це вкрай 

негативна виявлена тенденція, адже саме економічно розвинені громади з 

вигідним розташуванням мають змогу встановлення доволі високих ставок 

при оподаткуванні землі чи нерухомого майна.  

На основі аналізу наведених вище показників визначено інтегральний 

індекс податкової достатності бюджетів ОТГ Львівської області у 2016-

2019 рр. і здійснено їх групування відповідно до отриманих результатів (табл. 

2.8, рис. 2.20).  

 

 

Рис.2.20. Динаміка інтегрального індексту податкової достатності 

бюджетів ОТГ Львівської області, 2016-2019  рр. 

Джерело: авторські розрахунки 
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Таблиця 2.8 

Групування ОТГ Львівської області за рівнем податкової достатності 

бюджетів 
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у
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и

 

ОТГ 

В
и
со
к
и
й

 більш

е 

0,5612 

Гніздичівська 

Грабовецька 

Дублянська 

Заболотцівська 

Новокалинівська 

Новостріли-

щанська 

Тростянецька 

більше 

0,5420 

Гніздичівська 

Грабовецька 

Дублянська 

Заболотцівська 

Новостріли-

щанська 

Тростянецька 

більше 

0,4980 

Дублянська 

Заболотцівська 

Новокалинівська 

Тростянецька 

Жовтанецька 

Ходорівська 

Кам'янко- узька 

Славська 

Солонківська 

більше 

0,5351 

Гніздичівська 

Грабовецька 

Заболотцівська  

Новокалинівська 

Жовтанецька 

Великолюбінська 

Кам'янко- узька 

Славська 

Солонківська 

С
ер
ед
н
ій

 0,3741

-

0,5612 

 ісковицька 

Вільшаницька 

Воле-

 аранецька 

Луківська 

Міженецька 

Новокалинівська 

Новоміська 

Чукв'янська 

0,3613-

0,5420 

 абинська 

 ісковицька 

Вільшаницька 

Воле-

 аранецька 

Луківська 

Міженецька 

Давидівська 

Жовтанецька 

Мостиська 

Нижанко-

вицька 

Судововишнян

ська  

Шегинівська 

0,3320-

0,4980 

Вільшаницька 

Воле- аранецька 

Гніздичівська 

Грабовецька 

Луківська 

Міженецька 

Новоміська 

Новостріли-

щанська 

Чукв'янська 

Давидівська 

Мостиська 

Волицька 

Щирецька 

Рудківська 

Розвадівська 

Мурованська 

Магерівська 

Великомостівська 

Великолюбінська 

Судово-

вишнянська 

Нижанковицька 

Шегинівська 

0,3567-

0,5351 

 ісковицька 

Вільшаницька 

Магерівська  

Воле- аранецька 

Дублянська 

Луківська 

Міженецька 

Новоміська 

Новостріли-

щанська 

Тростянецька 

Чукв'янська 

Щирецька 

Рудківська 

Розвадівська 

Мурованська 

Давидівська 

Волицька 

Великомостівська 

Шегинівська 

Ходорівська 

Судово-

вишнянська 

Нижанковицька 

Мостиська 

Н
и
зь
к
и
й

 0,1871

-

0,3741 

 абинська 

Ходорівська 

0,1807-

0,3613 

Новоміська 

Чукв'янська 

0,1660-

0,3320 

 ісковицька 

Підберізцівська 

0,1784-

0,3567 
Підберізцівська 

К
р
и
ти
ч
н
и
й

 

мешне 

0,1871  

мешне 

0,1807  

мешне 

0,1660 
 абинська 

мешне 

0,1784 
 абинська 

Джерело: авторські розрахунки 
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Як видно, більшість ОТГ Львівської області віднесено до групи ОТГ з 

середнім рівнем податкової достатності (23 ОТГ), до групи з високим рівнем – 

9 ОТГ. До групи з низьким рівнем  - Підберізцівська ОТГ, а до групи з 

кризовим рівнем податкової достатності –  абинська 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. 

Водночас, помітною є тенденція посилення податкової достатності 

серед громад, які утворені у 2017-2019 рр. (темп приросту достатності 

бюджетів таких громад у 2019 р. в порівнянні з 2018 р. зріс 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 

2019 та 2017 рр. – 82,7%). 

Отже, у результаті децентралізації та змін до бюджетно-податкового 

законодавства органи місцевого самоврядування ОТГ отримали додаткові 

фінансові ресурси та можливості нарощення податкових надходжень і 

розвитку джерел податкових доходів до бюджетів місцевих рад. З метою 

виявлення певних тенденцій та закономірностей розвитку податкової системи 

на рівні територіальних громад було розраховано інтегральний індекс 

податкової достатності бюджетів ОТГ Львівської області на основі 

визначення низки коефіцієнтів. Проведений аналіз й одержані результати 

розрахунків привели до встановлення таких висновків: 

1) розрахунок коефіцієнта податкової забезпеченості, який  вказує на 

рівень податкової самостійності бюджету та дозволяє акцентувати увагу на 

ролі податків у забезпеченні фінансової спроможності ОТГ, дозволив 

встановити зростання диспропорцій податкової забезпеченості аналізованих 

ОТГ внаслідок зростання значення коефіцієнта серед ОТГ з середнім та 

високим рівнями податкової забезпеченості та його зниження серед громад з 

низькими показниками; 
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2) при визначенні коефіцієнта податкового нагромадження в 

аналізованому періоді, який показує темпи зростання податкових доходів 

місцевого бюджету та акцентує на розвитку та ефективності використання 

податкового потенціалу території громади, спостерігається стабільна 

тенденція до зниження темпів приросту податкових надходжень до бюджетів 

ОТГ, що свідчить про неефективність роботи органів самоврядування щобо 

збільшення надходжень до бюджетів ОТГ;  

3) розрахунок коефіцієнта оподаткування доходів, який вказує на 

рівень економічного розвитку ОТГ та сформованість підприємницького 

середовища у громаді, дозволив зауважити позитивні тенденції у формуванні 

та розвитку підприємницького середовища на території громад, що свідчить і 

про роботу органів місцевого самоврядування з місцевими підприємцями 

стосовно розвитку їх бізнесу та сплати податків до місцевих бюджетів, 

співпраці з органами ДПС; 

4) визначення коефіцієнта податкового ризику, який важливий для 

врахування у зв’язку з майбутнім вилученням акцизного податку з пального 

до державного бюджету, свідчить, що громади, основним джерелом доходів 

бюджетів яких є акцизний податок на пальне, характеризуються тенденціями 

до зниження ефективності в оподаткуванні доходів населення. Відтак це 

вказує не лише про ризик втрати вагомого дохідного джерела (акцизу), а й 

відсутність дій органів самоврядування громад щодо розвитку інших напрямів 

отримання податків;  

5) частка місцевих податків і зборів у складі податкових доходів 

бюджетів як показник, що вказує на рівень податкової самостійності органів 

самоврядування, дозволив виявити, що максимально ефективними щодо їх 

встановлення і справляння є громади, які не мають інших вагомих джерел 

доходів. Виявлено, що ОТГ зі значним економічним потенціалом нівелюють 

можливості розвитку додаткових джерел податкових надходжень (місцевих 

податків і зборів).  
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Висновки до розділу 2 

 

В результаті аналізу розвитку податкової системи України в умовах 

реформи місцевого самоврядування можна зробити такі висновки.  

1. В результаті здійснення аналізу тенденції розвитку податкової 

системи в умовах реформи місцевого самоврядування встановлено, що 

внаслідок проведених бюджетно-податкових змін та адміністративно-

управлінської децентралізації відбулося посилення диспропорцій фінансового 

забезпечення розвитку регіонів, що результувалося посиленням позицій 

економічно розвинених регіонів та послабленням регіонів-аутсайдерів, що 

вимагає ефективних підходів до розвитку податкового потенціалу територій.  

2. В контексті визначення зміни ролі податкової системи в умовах 

реформи місцевого самоврядування акцентовано на рівні територіальних 

громад для виявлення закономірностей та проблем розвитку податкової 

системи, які стримують розвиток громад, та перспективних напрямів 

оподаткування на локальному рівні. Встановлено, що основою податкових 

надходжень бюджетів територіальних громад є ПДФО, який становить більше 

½ податкових доходів бюджетів громад; доведено залежність надходження 

податку  від розвитку підприємництва на території громади та, відповідно, 

високі обсяги доходу від справляння податку у громад зі значним ендогенним 

потенціалом. 

3. Обгрунтовано вагому роль акцизного податку як джерела 

надходжень до державного бюджету. Акцентовано на основних проблемах 

справляння акцизного податку до місцевих бюджетів: 1) зростанні ризику 

втрати фінансової спроможності для ОТГ, в складі доходів бюджетів яких 

акцизний податок на пальне складає більше 1/5 через вилучення цього 

платежу зі складу доходів місцевих бюджетів (зокрема,  абинської, 

Підберізцівської, Шегинівської); 2) нерозвиності потенціалу акцизного 

податку з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних товарів, який 
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органи місцевого самоврядування ігнорують як вагоме джерело доходів 

бюджетів. 

4. Встановлено залежність надходження плати за землю до бюджету 

від площі територіальної громади та переважання його справляння за рахунок 

обкладання податком здебільшого юридичних осіб, що свідчить про те, що 

органи місцевого самоврядування намагаються не обкладати надмірно 

податковим тягарем населення громади. 

5. Запропоновано методичний підхід до оцінювання податкової 

достатності бюджетів ОТГ, метою якого є ранжування ОТГ на основі аналізу 

низки показників впливу податкової системи на фінансову спроможність 

останніх, обґрунтування 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. Розрахунок інтегрального 

показника пропоновано провести на основі низки коефіцієнтів, що дасть 

змогу:  

1) встановити, наскільки податкові доходи, що акумулюються до 

місцевого бюджету, забезпечують покриття видатків з місцевого 

бюджету, та виявити  рівень залежності бюджету ОТГ від 

фінансування з державного бюджету;  

2) виявити тенденції податкових надходжень у часовому векторі, 

розглянувши темпи приросту таких доходів у громаді і визначити 

позитивні чи негативні особливості їх справляння;  

3) обґрунтувати можливі ризики для розвитку ОТГ в результаті 

нестабільності встановлених відрахувань платежів до місцевих 

бюджетів;  

4) дослідити особливості справляння податків на території громади. 

6. У результаті проведених розрахунків, встановлено підвищення рівня 

диспропорцій податкового забезпезпечення за рахунок зростання податкової 
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достатності громад зі значним економічним потенціалом та їх орієнтування на 

акумулювання до бюджету надходжень акцизу та ПДФО при нівелюванні 

можливості розвитку додаткових джерел податкових надходжень. Натомість 

ОТГ, які не мають потужних джерел податків, акцентують увагу на 

нарощення місцевих податків та зборів за рахунок ефективного встановлення 

правил оподаткування. 

 

Основні результати наукового дослідження, що отримані в даному 

розділі опубліковані автором у наукових працях [23; 25, 27; 28; 171; 172].
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РОЗДІЛ 3 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

3.1. Зарубіжний досвід розвитку податкової системи в умовах 

фінансової децентралізації та можливості його імплементації в Україні 

 

Розвиток податкової системи України в умовах реформування місцевого 

самоврядування вимагає точного визначення умов та пріоритетів його 

забезпечення. Реформа місцевого самоврядування, яка проводиться в 

напрямку формування спроможних територіальних громад, здатних 

безпосередньо або через органи місцевого самоврядування забезпечити 

ефективне використання наявних ресурсів за рахунок наданих повноважень 

для свого подальшого розвитку, забезпечила формування нових вимог до 

особливостей податкової системи. Враховуючи те, що європейські держави 

пройшли етап реформування місцевого самоврядування, який включав і 

укрупнення адміністративно-територіальних одиниць базового рівня, і 

фіскальну децентралізацію, питання розвитку податкової системи країн-членів 

ЄС в умовах децентралізації виступає важливим джерелом інформації та 

досвіду для нашої держави на даному етапі свого розвитку. На це, зокрема, 

вказує О. Лайко, зауважуючи, що «світова податкова політика створює зони 

переважного залучення капіталу і сама стає інструментом глобальної 

конкуренції, що обумовлює формування полюсів економічного зростання на 

основі створених комфортних умов оподаткування… приклад розвинених 

країн, в тому числі з ЄС, свідчить про використання податкових інструментів 

для провадження конкурентної інвестиційної політики на регіональному, 

субрегіональному, національному рівнях, в межах всієї території ЄС, в розрізі 

окремих значущих видів економічної діяльності, за категоріями і верствами 
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суспільства, за окремим стратегічними векторами, які визначають успішність 

розвитку і добробут суспільства в найближчій та довгостроковій 

перспективах» [65]. 

Досвід формування податкової системи країн-членів Європейського 

Союзу можна коротко визначити так: структура та еволюція європейського 

оподаткування впродовж останніх 30 років характеризуються однаковими 

тенденціями з міжнародним досвідом оподаткування за межами Європи – у 

США та Японії. Загалом, у порівнянні з країнами ОЕСР, податкове 

навантаження в країнах ЄС в середньому вище. При цьому, європейські 

країни більше покладаються на акумулювання соціальних внесків перед 

споживчими податками, що відрізняє податкову систему цих держав від 

інших країн ОЕСР [163; 165; 177].   

Країни Європейського Союзу характеризуються різними умовами 

розвитку економіки та, зокрема, податкової системи, яка в кожній з країн 

відповідає передовсім саме вимогам та потребам держави у відповідний 

момент її розвитку. Попри це, зі створенням ЄС відбулося поглиблення 

європейської економічної інтеграції, яке супроводжувалося міждержавною 

гармонізацією податкових систем в напрямі розробки стратегії країн ЄС в 

сфері оподаткування, систематизації та уніфікації податкового законодавства, 

координації податкової політики тощо. Зважаючи на розвиток економіки ЄС 

як «єдності різноманітностей», розвиток податкових систем країн-членів 

характеризується суттєвими відмінностями. Так, на даний час до складу ЄС 

входить 27 держав, які характеризуються певними особливостями та 

тенденціями. 

1. Частка податкових надходжень в складі ВВП суттєво відрізняється в 

країнах ЄС-15 та «нових» членах ЄС – від 28-29% у Литві та Словаччині до 

49-51% у Данії та Швеції. Середній показник по ЄС становить 37,4% [198].  

2. В країнах ЄС введення податків знаходиться в компетенції державних 

органів влади і залежить від цілей, які стоять перед ними. Податкові 

надходження можна розділити на три основні групи: прямі податки, непрямі 
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податки та соціальні внески. Прямі податки включають в себе податки на 

доходи та податки на майно, зокрема податки на доходи фізичних осіб та 

прибутковий податок. Непрямі податки – це податки на споживання, зокрема 

податок на додану вартість та акцизи. Соціальні внески – це страхові внески 

та внески для накопичення пенсії і медичного страхування. В деяких країнах 

також запроваджено податки на капітал, проте частка цих податків в структурі 

податкових надходжень доволі незначна. У країнах ЄС загалом податкові 

надходження рівномірно розподілені між цими групами – кожна група 

платежів складає близько третини податкових надходжень, проте розподіл 

цих груп податків по країнах значно різниться (рис. 3.1) [177].  

3. Податкові системи «нових» країн-членів ЄС характеризуються вищою 

часткою непрямих податків в структурі податкових надходжень. Причиною 

цього є наявність в таких країнах великих енергоємних структур і, відповідно, 

їх оподаткування податком на додану вартість [198]. 

4. Важливою характерною особливістю податкових надходжень в 

країнах ЄС є велика питома вага акцизу на енергоносії в складі акцизного 

збору [165]. 

5. Особливістю формування податкових систем країн ЄС є встановлення 

єдиних митних правил та безмитний режим між країнами [163]. 

Окремим аспектом дослідження податкової системи в країнах ЄС є 

визначення особливостей її розвитку в умовах реформи місцевого 

самоврядування. Децентралізаційні процеси в країнах ЄС відбувалися в різні 

періоди їх розвитку в залежності від історичних, політичних та економічних 

умов у державах. У країнах Західної Європи реформування місцевого 

самоврядування відбулося вже доволі давно, у країнах Східної Європи – у 80-

90-ті роки ХХ століття, що стало наслідком визначення проєвропейського 

напрямку розвитку такими державами.  

Реформа місцевого самоврядування в країнах ЄС передбачала 

передовсім зміну адміністративно-територіального устрою, зокрема на 

базовому рівні, в напрямі укрупнення адміністративно-територіальних 
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одиниць. При цьому, в кожній країні цей етап відбувався з урахуванням 

особливостей її розвитку та історії.  

 

 

Рис. 3.1. Структура податкових надходжень країн-членів ЄС у 2018 році 

Джерело: складено автром на основі [198] 
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Відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування [27], 

надання соціальних послуг та виконання державою своїх функцій має 

відбуватися з дотриманням та на основі принципу субсидіарності, тобто 

надання суспільних послуг має здійснюватися тими органами управління, які 

максимально наближені до населення. При цьому, надання відповідних 

повноважень на місцевий рівень має супроводжуватися перерозподілом 

фінансових ресурсів, серед яких основну роль посідають податкові 

надходження. Таким чином, адміністративна децентралізація в країнах ЄС 

супроводжувалася процесами фіскальної, в тому числі і податкової, 

децентралізації.  

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, на що вказують дослідники [176; 183; 186]. До 

основних переваг децентралізації податкової системи та збільшення 

повноважень органів місцевого самоврядування в сфері оподаткування 

віднесено(рис. 3.2): 

- покращення фіскального балансу – органи місцевого самоврядування 

є більш підконтрольними населенню громад, їх близькість до громадян сприяє 

високому рівню відповідальності перед ними, тому і відчувають сильніший 

тиск, що впливає на надання більшої кількості якісних суспільних послуг при 

обмеженні наявних ресурсів. В результаті відбувається зменшення видатків на 

суспільні послуги, що позитивно впливає на фіскальний баланс як різницю 

між доходами та видатками; 

- високий рівень мобілізації доходів – даний аргумент на користь 

децентралізації податкової системи грунтується на твердженні, що органи 

самоврядування мають високий потенціал та стимули (за умов ефективно 

розвиненої трансфертної системи) для акумулювання максимально можливих 

податкових ресурсів до власного бюджету; 
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- вищі показники покращення добробуту населення – саме органи 

місцевого самоврядування через невелику територію охоплення 

управлінськими повноваженнями мають змогу реагувати на конкретні 

потреби населення, що і веде до покращення добробуту людей; 

 

 

Рис. 3.2. Позитивні та негативні аспекти децентралізації податкової 

системи 

Джерело: складено автором 

 

- політична ефективність – передбачає втілення у трьох напрямах: 

участь органів місцевого самоврядування у прийнятті політичних рішень; 

зміцнення демократії; функціонування органів місцевого самоврядування як 

певної «протидії» державній владі в контексті захисту від авторитаризму; 

-  пізвітність – в контексті територіального обмеження управлінських 

повноважень органу місцевого самоврядування та безпосереднього контакту з 

населенням громади підвищується рівень підзвітності органу врядування за 

виконання повноважень та використання податкових ресурсів. 

До недоліків децентралізації податкової системи відносяться такі: 

Децентралізація податкової системи 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

Покращення фіскального балансу 

Високий рівень мобілізації 

доходів 

Вищі показники покращення 

добробуту населення 

Політична ефективність 

Підзвітність 

Негативний вплив на 

макроекономічну стабільність та 

контроль 

Горизонтальний дисбаланс 

Вертикальний дисбаланс 
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- вертикальний дисбаланс – на рівні держави визначення умов 

оподаткування щодо більшості податків є ефективнішою, ніж на рівні 

місцевого самоврядування, що викликає вертикальний дисбаланс. Це може 

бути вирішеним за рахунок запровадження надбавки до окремих 

загальнодержавних податків; 

- горизонтальний дисбаланс – потенційні бази оподаткування 

територіальних громад суттєво відрізняються, відрізняються і правила 

оподаткування, встановлені органами місцевого самоврядування, що 

призводить до збільшення внутрішньотериторіальних диспропорцій розвитку; 

- негативний вплив на макроекономічну стабільність та контроль. 

На рис. 3.3 показано структуру податкових надходжень бюджетів 

муніципалітетів в країнах ЄС у 2018 році. Слід зауважити, що структура 

податкових надходжень місцевих бюджетів країн ЄС доволі різноманітна.  

Ключові позиції займають прибуткові податки та податки на власність. 

При цьому, податки на особисті та корпоративні доходи залишаються 

найважливішим джерелом надходжень. У таких країнах як Німеччина, 

Швейцарія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Австрія, Латвія, Люксембург, 

Норвегія, Польща, Словенія та Швеція частка цих податків у сумі податкових 

надходжень перевищує 40%. В структурі цих податків частка податків на 

прибуток та на доходи фізичних осіб значно коливається в різних країнах. 

Так, у зв’язку з розширенням ЄС за рахунок країн-членів зі Східної Європи 

частка податку на доходи фізичних осіб у відповідний період знизилася, 

оскільки ці країни, як правило, характеризувалися, в силу історичних 

особливостей розвитку, відносно низькими надходженнями від податку на 

доходи фізичних осіб і високими доходами від внесків на соціальне 

страхування.  

Якщо звернути увагу на практику формування податкових доходів  

бюджетів територіальних громад, можна зауважити, що у ЄС є країни з 

високим рівнем фіскальної автономії місцевих бюджетів і країни, бюджети 

яких формуються перш за все за рахунок трансфертів з державного бюджету. 



131 
 

Це пов’язано з формуванням системи доходів місцевих бюджетів на основі 

одного з двох принципів: принципу бюджетної еквівалентності (передбачає, 

що доходи місцевих бюджетів пропорційні податковому навантаженню на 

членів громади) чи принципу національної солідарності (ґрунтується на ідеї 

фінансового вирівнювання). 

 

Рис. 3.3. Структура податкових надходжень місцевих бюджетів країн 

ЄС у 2018 році 

Джерело: складено автором на основі [190] 
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Окрім того, значною є різниця у частці податку на прибуток 

підприємств, яка лише посилилася у 2008 та 2009 роках. Ці відмінності можна 

пояснити особливостями формування законодавчої бази країн, зокрема 

шириною бази оподаткування податку на прибуток підприємств, ступенем 

циклічності корпоративної податкової системи тощо.  

До країн, система доходів місцевих бюджетів яких сформована на основі 

принципу національної солідарності, належать Італія, Ірландія, Португалія, 

адже місцеві бюджети тут складаються більше ніж на 60% із трансфертів з 

державного бюджету.  До країн з високим показником фінансової автономії 

відносяться Іспанія, Австрія, Франція, Фінляндія, Швейцарія, Швеція, де 

частка власних доходів у місцевих бюджетах складає 60-90%.  При цьому, 

основою доходів місцевих бюджетів у цих країнах є місцеві податки і збори та 

надбавки до загальнодержавних податків, які встановлюються на місцевому 

рівні (рис. 3.4). 

 Податком, який має найбільшу частку у доходах місцевих бюджетів у 

більшості країн ЄС, є податок на доходи фізичних осіб. При цьому, розподіл 

податку на доходи фізичних осіб у різних країнах суттєво різниться. У таких 

країнах як  ельгія, Австрія, Швейцарія, Норвегія, Польща, Данія цей платіж 

надходить до місцевих бюджетів. А у Великій  ританії і Нідерландах – до 

державного бюджету. Для прикладу, у Фінляндії, Норвегії та Швеції він 

складає більше 30% податкових надходжень бюджетів територіальних громад, 

а у Люксембурзі, Чехії, Німеччині – взагалі більше 80%. При цьому, попри 

справедливість податку з позиції податкоспроможності платників, він 

характеризується проблемою невідповідності місця роботи і місця 

проживання особи, з доходу якої сплачується платіж. Адже у випадку, коли 

особа отримує соціальні послуги на території свого проживання, а сплачує 

податок за місцем працевлаштування, такий перерозподіл є соціально 

несправедливим та недоцільним.  
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Рис. 3.4. Склад податкових доходів місцевих бюджетів у країнах ЄС 

Джерело: складено за [184]. 

 

Вагомим джерелом доходів у країнах Європи є майнові податки, серед 

яких основне місце займають податки на нерухоме майно, частка якого у 

доходах місцевих бюджетів у більшості країн коливається в межах 30-50%. Як 

дохід саме місцевого бюджету, податки на майно характеризуються 

постійністю надходження, адже нерухомість не можна перемістити за межі 

юрисдикції, а  обсяг надходження платежу є легко передбачуваним.  
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Вагому роль у розвитку податкової системи на місцевому рівні у 

розвинених країнах відіграють місцеві податки і збори. В країнах ЄС органи 

місцевого самоврядування наділені широкими повноваженнями стосовно 

встановлення та справляння таких податкових платежів, зокрема щодо 

встановлення податкових ставок, визначення бази оподаткування, надання 

пільг. «У цьому праві вбачається один з наріжних каменів самостійності, а 

також важливий елемент демократичного процесу на місцевому рівні» [148], – 

стверджують шведські економісти, які і виділяють такі притаманні 

особливості розвитку місцевих податків і зборів: місцеві податки сплачують 

усі платники податків незалежно від рівня доходів чи соціального статусу; 

частка місцевих податків і зборів у складі власних доходів місцевих бюджетів 

знижується зі зростанням обсягу таких доходів; встановлення податку за 

різними ставками (характерне для Швеції, Швейцарії, Норвегії, Іспанії, 

Фінляндії при справлянні майнових податків); органи самоврядування мають 

різні компетенції щодо впровадження додаткових місцевих податків та зборів 

у різних країнах.  

Досліджуючи особливості розвитку податкової системи країн ЄС на 

місцевому рівні, варто зауважити розгалужену систему місцевих податків і 

зборів. Для прикладу, у  ельгії на сьогодні є майже сто місцевих податків і 

зборів, в Італії – близько 70-ти, у Франції – 50-ти. Натомість у Великій 

 ританії є тільки один місцевий податок, який проте є одним з ключових 

бюджетоформуючих податків. 

Аналізуючи особливості встановлення та справляння місцевих податків 

і зборів у країнах ЄС, можна зауважити, що вони покликані забезпечувати: 

- акумулювання податкових надходжень за рахунок місцевої бази 

оподаткування; 

- нівелювати коливання надходжень внаслідок впливу певних криз; 

- забезпечити рівновагу між споживанням послуг, які надаються на 

місцевому рівні, та податковим тягарем; 
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- забезпечити розуміння в членів громади відповідності між 

економічним розвитком та надходженням місцевих податків; 

- підвищити участь органів місцевого самоврядування у встановленні та 

справлянні податків; 

- сформувати гнучку систему ставок податків; 

- сприяти розподілу податкового потенціалу у залежності від потреб 

громади. 

Враховуючи досвід розвинених країн, місцеві податки можна умовно 

згрупувати на декілька груп: 1) податки на нерухоме майно; місцеві непрямі 

податки; 2) податки на прибуток та доходи; 3) податок з обороту, ПДВ, 

податок на роздрібний продаж; 4) місцеві подушні і екологічні податки; 5) 

податки на ігри, розваги, аукціони, а також збори на місцевому рівні. 

Водночас аналізуючи особливості  розвитку інституту місцевих податків та 

зборів у європейських країнах, можна виділити такі принципи їх 

функціонування: 

– справедливість розподілу податкового тягаря із врахуванням 

платоспроможності їх платників та тієї вигоди, яку отримують платники від 

споживання послуг, що надаються органами місцевого самоврядування; 

– транспарентність податкового навантаження як для фізичних, так і для 

юридичних осіб, що є платниками податків, для ефективного розподілу 

ресурсів; 

– право органів місцевого самоврядування на зміну ставок місцевих 

податків і зборів у межах визначених на рівні законодавства; 

– різниця між обсягами місцевих податків, які акумулюються у різних 

територіальних громадах, не має бути великою; окрім випадків, коли це 

пов’язано із різним рівнем надаваних у громадах послуг; 

–мінімізація впливу на економічну структуру громади, невисокі 

соціальні наслідки. 

Попри це, в різних країнах система місцевого оподаткування суттєво 

різниться. Для прикладу, в окремих регіонах Франції органи самоврядування 
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правом встановлення податкових ставок, визначення бази оподаткування, 

надання пільг не наділені. До їх компетенції віднесено лише встановлення 

граничних розмірів місцевих податків та зборів, яких загалом є шістнадцять.  

Натомість в Іспанії для запровадження окремих додаткових місцевих 

податків  органам самоврядування потрібно отримати згоду від центральних 

органів управління.  

В таких країнах як Австрія, Люксембург, Фінляндія, Швейцарія, Швеція 

та інші органи місцевого самоврядування характеризуються значними  

повноваженнями у сфері встановлення та адміністрування місцевих податків 

та зборів, визначення граничного розміру податкових ставок, визначення 

податкової бази, встановлення податкових пільг тощо, що свідчить про різний 

рівень податкової самостійності органів місцевого самоврядування в країнах 

ЄС (табл. 3.1).  

Аналіз даних, наведених у табл. 3.1, дозволяє зробити такі висновки: 

- по-перше, органи місцевого самоврядування лише у восьми країнах ЄС 

наділені повноваженнями щодо встановлення ставок і визначення бази 

оподаткування щодо місцевих податків та зборів; водночас саме для цих країн 

характерна низька питома вага таких платежів у структурі доходів місцевих 

бюджетів, що, попри все, свідчить про недостатній вплив органів 

самоврядування на розвиток оподаткування на власній території; 

- по-друге, органи місцевого самоврядування у більшості країн ЄС 

мають повноваження щодо встановлення граничного розміру ставок місцевих 

податків і зборів; для прикладу, у  ельгії, Великій  ританії, Ісландії, Данії, 

Фінляндії, Нідерландах, Швейцарії  і  Швеції  більше  84%  надходжень  до 

місцевих бюджетів від справляння податків є результатом акумулювання тих 

місцевих податків, податкові ставки яких встановлюються органами місцевого 

самоврядування, а у Польщі, Норвегії, Чехії та Угорщині (тобто країнах 

Східної Європи) цей показник менший 45%, що свідчить про вищий рівень 

самостійності органів самоврядування у сфері місцевого оподаткування серед 

країн Західної Європи; 
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Таблиця 3.1 

Рівень податкової самостійності органів місцевого самоврядування у 

країнах ЄС 

Країни 

Рівень податкової самостійності, % 
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Федеративні країни 

Австрія 9 11 - - 80 - - - 

 ельгія 13 84 - - - 2 1 - 

ФРН 1 52 - - 47 - - - 

Швейцарі

я 

- 97 - - - 3 - - 

Унітарні країни 

Велика 

 ританія 

- 100 - - - - - - 

Данія - 96 - - - 4 - - 

Ісландія 8 92 - - - - - - 

Іспанія 33 51 - - 16 - - - 

Нідерланди - 100 - - - - - - 

Норвегія - 5 - - - 1 94 - 

Польща - 45 1 - 54 - - - 

Португалія 49 14 - - - - - 3 

Угорщина - 30 - - - - 70 - 

Фінляндія - 89 - - - 11 - - 

Чехія 2 5 3 - - 90 - - 

Швеція 4 96 - - - - - - 

Джерело: cкладено на основі [194] 

 

- по-третє, для федеративних держав ЄС характерним є розподіл 

місцевих податків та зборів та повноважень щодо їх встановлення та 
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справляння між органами місцевого самоврядування та органами управління 

на рівні регіону; такий розподіл, при цьому, характеризується  визначенням 

пропорцій розподілу надходжень від оподаткування до відповідних бюджетів 

на вищому рівні, що суттєво обмежує права місцевого самоврядування 

(водночас у чотирьох країнах пропорція розподілу місцевих податків 

визначається лише за умови погодження органів місцевого самоврядування; 

такими країнами є Австрія (80% місцевих податків визначаються за таких 

умов), Німеччина і Польща (50%), Іспанія (16%)); 

- по-четверте, винятком щодо встановлення граничних розмірів 

податкових ставок є Португалія, де центральний уряд одноосібно визначає 

місцеві податки і збори, визначає базу їх оподаткування. 

Важливим джерелом податкових надходжень є податки на власність, які 

поширені у всіх країнах ЄС, а у Великобританії виступають єдиним видом 

податкових надходжень до місцевих бюджетів.  Слід зауважити, що цей вид 

податкових надходжень є особливо вагомим джерелом місцевих бюджетів в 

країнах Східної Європи. Проте для України ці податки сьогодні не 

характеризуються такою популярністю серед органів місцевого 

самоврядування, як у країнах Заходу, де питома вага податків на майно у ВВП 

складає у середньому 2,5% ( в Україні вона менша 1%) [94]. 

Таким чином, реформа децентралізації в Україні, яка триває останні 

п’ять років, відкриває нові можливості для розвитку місцевого оподаткування. 

Зарубіжні економісти зауважують, що надмірна централізація податкових 

повноважень посилює ризики неефективної діяльності органів місцевого 

самоврядування, натомість їх децентралізація – формує передумови для 

зміцнення податкових стимулів у діяльності органів місцевого 

самоврядування.  

Система місцевого оподаткування в Україні, сформована в умовах 

бюджетно-податкових змін 2014 р., по суті відповідає європейським нормам. 

Водночас Україні, як і Австрії,  ельгії, ФРН, Ісландії, Іспанії, Португалії, 

Чехії та Швеції характерна низька питома вага місцевих податків у структурі 
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доходів місцевих бюджетів. Водночас, зважаючи на те, що в різних країнах 

існують різні підходи до встановлення податків на місцевому рівні, західні 

науковці виділяють фактори, які слід враховувати при встановленні податків 

на місцевому рівні, які доцільно врахувати і в контексті формування системи 

місцевого оподаткування у вітчизняних реаліях [177]: 

1) можливість та здатність органами місцевого самоврядування 

здійснювати свої повноваження та управляти оподаткуванням на місцевому 

рівні; 

2) стабільність та передбачуваність податкового надходження до 

місцевого бюджету; 

3) особливості культури сплати податків в державі. 

Попри це, розвиток податкових систем країн-членів ЄС в умовах 

децентралізаційних процесів характеризувався деякими особливостями, серед 

яких: 

1) по-перше, зростання використання майнових податків, про які уже 

згадувалося;  

2) по-друге, поступове зниження податків, які сплачувалися місцевими 

підприємствами;  

3) по-третє, розширення використання екологічних податків. 

Така тенденційність зміни розвитку податкових систем європейських 

країн в умовах децентралізації та досягнення фінансової самостійності 

локального рівня управління пов’язана з отриманим в результаті реформ 

досвідом [176]. Україні як державі, яка прямує в напрямі гармонізації 

законодавства, у тому числі і податкового, з загальноєвропейськими нормами 

доцільно звернути увагу на такі рекомендації:  

1) створення умов, за яких суб’єкти підприємницької діяльності мають 

сплачувати до місцевого бюджету податок на прибуток, на реалізацію 

продукції, на продаж та на рухомі активи як місцеві податки, негативно 

впливає на підприємницьке середовище у громаді; максимально ефективним 

натомість є оподаткування майна суб’єктів підприємництва на рівні громад; 
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2) справляння рентної плати з природних ресурсів повинне бути або 

централізованим та перерозподіленим, або, у випадку їх децентралізованості, 

супроводжуватися функціонуванням програми вирівнювання у рамках 

держави, сформованої за принципом взаємозаліку, що пов’язане з 

нерівномірністю розподілу «оподатковуваних» природних ресурсів по 

території країни;   

3) обгрунтовано розподілення повноважень щодо встановлення та 

визначення умов сплати податків між різними рівнями управління (табл. 3.2);  

4) доцільним та перспективним є надання органам місцевого 

самоврядування права використання загальнонаціональної системи 

оподаткування з метою отримання ПДФО за місцем проживання/реєстрації 

особи, оподаткування багатства та викидів вуглецю. 

Таблиця 3.2 

Оптимальний алгоритм розподілення повноважень щодо встановлення 

та визначення умов сплати податків між різними рівнями управління в 

розвинених країнах 

Державний 

рівень 

Державний/ 

регіональний 

рівень 

Регіональний 

рівень 

Місцевий 

рівень 

Усі рівні 

 

Митні платежі 

 

ПДВ 

 

Оподаткування 

прибутку 

корпорацій 

 

Рентні платежі / 

оподаткування 

прибутку за 

користування 

 

ПДФО 

 

Податки за 

місцем 

проживання 

 

Податок на 

фонд заробітної 

плати 

 

Акцизи на 

алкоголь та 

 

Одноразове 

оподаткування 

продажів 

 

Податок на 

реєстрацію авто 

 

Роялті 

 

Екологічний 

збір 

 

Податок на 

нерухоме майно 

 

Податок на 

землю 

 

Податок за 

прибудинкову 

територію/ 

податок на 

підвищення 

цінності активів 

 

Податки на 

алкоголь, 

тютюн, азартні 

ігри 

 

Оподаткування 

негативних 

наслідків 

негативного 

виробництва 

(екологічні 

податки) 
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природними 

ресурсами 

 

Податок на 

багатство/ 

спадщину 

 

Податок на 

викиди СО² 

 

тютюнові 

вироби 

 

Додаткове 

оподаткування 

доходів 

фізичних осіб 

 

Збір за 

паркування 

Подушний 

податок 

 

 

Джерело: складено за даними [27] 

 

Окремо слід акцентувати увагу на ролі органів місцевого 

самоврядування у питанні стягнення низки непрямих податків. Так, у деяких 

країнах ЄС органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо 

встановлення пільг та звільнення від оподаткування окремих товарів і послуг. 

Тенденційно до таких товарів віднесено товари з категорії першої 

необхідності, зокрема продукти харчування і медикаменти. Отож, на рівень 

місцевого самоврядування передано повноваження, які сприяють органам 

управління опосередковано впливати на споживання товарів, податкове 

навантаження на малозабезпечених членів громади, що є важливим в 

контексті розвитку ефективної системи непрямого оподаткування. 

Як бачимо, формування системи оподаткування в країнах ЄС в умовах 

децентралізації характеризувалося передачею фінансових ресурсів у 

відповідності до наданих повноважень. Попри це, структура податкових 

надходжень в аналізованих державах різна. Відтак, можна зауважити: 

формування податкової системи в Україні в умовах реформування місцевого 

самоврядування має супроводжуватися 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.  
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Оскільки формування ефективної для держави податкової системи 

лежить передовсім в площині забезпечення держави платниками податків та 

відповідності цієї системи вимогам підвищення державної активності та 

досягнення цілей, які висуває суспільство, основними соціально-

економічними цілями ефективної податкової системи (на основі аналізу 

досвіду країн ЄС) визначено: 

- фіскальну достатність – полягає в спроможності держави за рахунок 

побудови податкової системи забезпечити достатні ресурси для свого 

розвитку, а органів місцевого самоврядування – розвиток відповідної 

території;  

- податкова система має виступати інструментом зменшення 

податкової нерівності; 

- податкова система має бути сформованою як фундамент забезпечення 

економічної стабільності. 

 

3.2. Концептуальні засади вдосконалення податкової системи у 

контексті посилення фінансової спроможності місцевого 

самоврядування 

 

Потреба перегляду політики фінансового забезпечення розвитку 

держави, зокрема в частині удосконалення механізму оподаткування, в умовах 

сьогодення є нагальним питанням, що пов’язано з трансформаційними 

змінами системи публічного управління та посиленням ролі місцевого 

самоврядування. Водночас удосконаленню механізму оподаткування в умовах 

сучасних викликів та системних реформ в Україні повинні передувати чітко 

визначені комплексні заходи щодо трансформації податкової системи, 

сформовані на засадах обраної податкової політики як складової частини 

бюджетної доктрини розвитку держави.  

Потреба таких змін обумовлена: по-перше, чинником перетворення 

бюджетно-податкового забезпечення розвитку держави в контексті вектору 
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децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, по-друге, 

системними суб’єктивними та об’єктивними причинами неефективності та 

недосконалості самої податкової системи. До об’єктивних причин віднесено: 

обмеженість фінансових ресурсів; перенесення податкового навантаження на 

платників, які дисципліновано та вчасно сплачують податки до бюджетів; 

високий рівень ухилення від сплати податків тощо. До суб’єктивних: 

формування норм та правил розвитку податкової системи без урахування 

науково-теоретичних засад оподаткування; глибинні протиріччя між 

податковими інтересами держави та великих платників податків; відсутність 

сформованої стратегії розвитку податкової системи, що супроводжується 

несистемними змінами та нововведеннями ситуативного характеру; 

неефективна система податкового адміністрування.  

Завдяки проведеному у попередніх розділах аналізу встановлено, що 

податкова система України, на відміну від систем розвинених країн, не сприяє 

зростанню конкурентоспроможності держави та економічної активності 

суб’єктів господарювання. Система формування доходів бюджетів впродовж 

років незалежності розвивалася в контексті перехідної економіки та мала 

фіскальний характер (що свідчить про направленість формування та ведення 

податкової політики держави на максимальну акумуляцію фінансових 

ресурсів до бюджету), проте не орієнтувалася на стале економічне зростання 

як стратегічну умову розвитку. Це свідчить про суттєві перекоси у реалізації 

функцій, що результувалося негативним впливом на соціально-економічний 

розвиток держави, оскільки саме податкова система виступає одним з 

основних базисів її існування. 

Загалом серед основних проблемних аспектів розвитку податкової 

системи в Україні варто виділити такі: 

- нерівномірність розподілу податкового тягаря між платниками 

податків та високий рівень податкового навантаження на суб’єктів 

господарювання; 

- неоптимальна структура податків; 
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- нестабільність законодавчої системи у сфері оподаткування; 

- складність процедур оподаткування. 

Серед іншого, однією з ключових проблем функціонування податкової 

системи в Україні є відсутність стратегічного бачення її розвитку та чітко 

обґрунтованої концепції використання податкового механізму.  

Станом на сьогодні, в умовах системних секторальних трансформацій в 

Україні, для подолання зазначених недоліків розвиток податкової системи має 

ґрунтуватися на чіткому визначенні національних пріоритетів, врахуванні 

євроінтеграційного вектора, а також економічних, соціальних, екологічних, 

інституційно-управлінських та інноваційних чинників і умов розвитку 

держави.  

Водночас науковці виділяють обґрунтовані вимоги, яким має 

відповідати ефективна розвинена податкова система. До таких вимог 

відноситься:  

1) забезпечення зближення умов оподаткування доходів фізичних та 

юридичних осіб через досягнення поетапного вирівнювання податкових 

ставок по окремих платежах;  

2) мінімізація витрат на процес оподаткування платників, що, проте, не 

має негативно позначатися на веденні інформаційної діяльності щодо 

розвитку податкових компетентностей та податкової культури, запобіганні 

податковим злочинам та корупції;  

3) спрямованість функціонування податкової системи на реалізацію 

політики сталого розвитку та забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств, підвищення зайнятості населення, розвиток та 

запровадження природоохоронних заходів;  

4) формування податків як єдиної цілісної системи з чітко визначеними 

метою справляння, охопленням об’єктів оподаткування, алгоритмами 

адміністрування та бюджетами зарахування;  
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5) організація процесу стягнення податків має результуватися 

досягненням соціальної спрямованості та рівності, а податкове навантаження 

сприяти зростанню підприємницької активності платників [106]. 

Обґрунтування пріоритетів розвитку податкової системи відбулося в 

контексті прийняття Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», в якій 

такими пріоритетами є (рис. 3.5):  

1) побудова простої економічно справедливої, з мінімальними затратами 

часу на розрахунок і сплату податків системи;  

2) створення умов для сталого розвитку національної економіки;  

3) забезпечення достатнього наповнення державного та місцевого 

бюджету. 

Основними напрямами розвитку податкової системи є:  

- формування сприятливого інституційного середовища та 

вдосконалення законодавства України в напрямах:  

1) досягнення ефективної боротьби із схемами ухиляння від сплати 

податків, зокрема вдосконалення системи адміністрування ПДВ;  

2) формування ефективних організаційно-інституційних засад розвитку 

податкового контролю;  

3)  забезпечення єдино вірних правил справляння та адміністрування 

податків без можливості по-різному трактувати положення нормативних актів 

в частині сплати податків; 

- підвищення податкової культури – формування нових 

взаємовідносин між платниками податків та органами ДФС на засадах 

взаємодопомоги і довіри, забезпечення відкритого доступу платників податків 

до інформації про їх сплату; 

- стимулювання економічного зростання – формування нових правил 

справляння податків в напрямі підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного підприємництва, легалізації тіньового сектору, активізації 

інноваційно-інвестиційних процесів, забезпечення простоти податкових 
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норм для суб’єктів господарювання та скорочення витрат платників на 

нарахування та сплату податків; 

 

Рис. 3.5. Засадничі орієнтири розвитку податкової системи в Україні 

Джерело: складено автором на основі Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» 
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- посилення спроможності місцевого самоврядування – розвиток 

податкової системи має ґрунтуватися на засадах фіскальної децентралізації 

та спрямовуватися на посилення адміністративно-управлінського і 

фінансово-економічного потенціалів місцевої влади. 

Основними орієнтирами розвитку податкової системи в контексті 

децентралізації визначено забезпечення фіскальної самостійності органів 

місцевого самоврядування для  надання якісних соціальних послуг в умовах 

їх наближення до безпосередніх споживачів та підвищення ефективності 

вирішення важливих завдань управління територією на місцевому рівні. 

Водночас практика функціонування податкової системи свідчить про 

суттєві проблеми щодо дотримання балансу інтересів населення, органів 

управління різних рівнів та суб’єктів господарювання. Так, підвищення 

рівня податкового навантаження супроводжується зниженням економічного 

розвитку з одночасним підвищенням рівня надаваних суспільних благ як 

результату збільшення соціальних видатків. З іншої сторони, зниження 

податкового навантаження тягне за собою економічне зростання в 

результаті активізації суб’єктів господарювання та одночасне зниження 

якості надання суспільних благ. Така залежність вимагає обґрунтованого 

виваженого підходу до встановлення та справляння податків і ведення 

податкової політики на місцевому рівні. А враховуючи обмеженість 

дослідження податкової системи умовою реформи місцевого 

самоврядування в Україні, основний акцент варто зробити саме на питанні 

концептуалізації її розвитку в напрямі забезпечення спроможності 

місцевого самоврядування.  

Необхідність зміни орієнтирів розвитку податкової системи 

викликана невідповідністю її параметрів цілям та завданням сучасного 

напряму соціально-економічного розвитку держави, зумовленої:  

- по-перше, зміною соціально-політичної організації суспільства;  

- по-друге, зміною економічних концепцій оподаткування;  
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- по-третє, суперечностями між потребою оптимізації податкової 

системи та неможливістю її здійснення за відповідних вихідних умов. 

Авторський підхід до визначення концептуальних засад розвитку 

податкової системи в контексті посилення фінансової спроможності 

місцевого самоврядування наведено на рис. 3.6.  

Розвиток податкової системи в умовах реформи місцевого 

самоврядування зумовлений потребою досягнення ефективності при  

наданні послуг та їх максимального наближення до споживачів, 

вдосконалення системи управління на місцевому рівні, якісного вирішення 

завдань та забезпечення фінансової самостійності органів місцевого 

самоврядування. Тому метою розвитку податкової системи в контексті 

посилення спроможності місцевого самоврядування визначено формування 

конкурентоспроможної податкової системи, орієнтованої на зростання 

економіки, сприяння інклюзивності, забезпечення спроможності  території і 

достатнього рівня податкових доходів бюджетів різних рівнів.  

Важливою умовою розвитку податкової системи у період структурних 

трансформацій в системі місцевого самоврядування обгрунтовано саме 

сприяння інклюзивному місцевому розвитку, що вимагає стимулювання 

економічної і соціальної активності на місцевому рівні за рахунок 

ефективного використання ресурсів території для підвищення добробуту 

населення та рівного доступу до можливостей і соціальних послуг. 

Серед основних принципів, на основі яких має відбуватися розвиток 

податкової системи, визначено передовсім загальність оподаткування, яким 

обґрунтовується обов’язковість сплати податків для кожної особи, яка є 

платником згідно положень податкового законодавства, а також рівність 

платників перед законом і недопущення проявів податкової дискримінації.  
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Рис. 3.6. Концептуальна модель розвитку податкової системи в контексті посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування     
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Як правильно зауважує Ясько І., рівність оподаткування реалізується 

за умови відповідності такому правилу: «рівні податки на однакові 

економічні можливості, виражені через величину доходу, обсяг 

споживання, вартість майна платника, повинні дати однакові наслідки, 

спричинені податковим тягарем» [157]. Тобто лише тоді, коли податки 

результуються однаковими економічними та соціальними наслідками для 

усіх платників, доцільно говорити про відповідність принципу рівності, 

справедливість оподаткування та політичну нейтральність податкової 

системи.  

Важливим є принцип невідворотності настання відповідальності за 

порушення податкового законодавства. Враховуючи проблему високого 

рівня ухилення від сплати податків в Україні, дотримання цього принципу є 

одним з ключових у забезпеченні розвитку податкової системи. Водночас, 

як доповнюючий та обмежуючий, - принцип презумпції правомірності 

рішень платника податку – цей принцип діє у випадку неоднозначного 

трактування прав і обов’язків платника податку та органів ДПС 

положеннями нормативно-правових та законодавчих актів у сфері 

оподаткування, в результаті чого можливе прийняття рішення на користь 

кожної зі сторін. 

В контексті забезпечення ефективності розвитку податкової системи 

немаловажним є принцип стабільності, який передбачає реалізацію на двох 

рівнях:  

1) стабільність платника податку – передбачає пристосування 

платника до умов оподаткування, зокрема в напрямі найвигіднішого 

використання ресурсів та застосування здібностей;  

2) стабільність податкового адміністрування – передбачає 

формування чітких обґрунтованих механізмів стягнення податків, обліку та 

контролю в контексті взаємодії з платниками податків. 

Разом з тим, принцип стабільності «супроводжується» принципом 

гнучкості податкової системи. Хоча часто їх розглядають з позиції 
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взаємовиключення, для ефективного розвитку податкової системи вони є 

швидше взаємодоповнюючі, адже формування стабільних та незмінних під 

впливом факторів розвитку економіки податків може результуватися 

диспропорціями та погіршенням економічної ситуації, а також порушенням 

інших принципів. Враховуючи роль податків не лише як джерела 

наповнення бюджетів, а й як чинників стимулювання економічного 

розвитку території та інвестицій, рівномірного розподілу податкового 

навантаження, умови встановлення та сплати податку мають змінюватися 

під впливом економічної ситуації. Тому доведено, що умовою стабільності 

податкової системи виступає гнучкість податкового механізму.  

Серед основних принципів розвитку податкової системи варто 

виділити принципи відкритості інформації щодо оподаткування та 

доступності. Дотримання цих принципів при формуванні чи реформуванні 

податкової системи виступає запорукою її раціональності та ефективності, 

оскільки забезпечить необхідний постійний взаємозв’язок системи 

оподаткування з платником податку та сприятиме розвитку податкової 

системи в напрямі взаємодії усіх елементів та суб’єктів оподаткування. 

Окрім принципів, на основі яких відбувається формування та 

розвиток податкової системи, варто зауважити необхідність врахування 

принципів розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації. 

Розвиток податкової системи в контексті підвищення фінансової 

спроможності місцевого самоврядування має відбуватися на засадах 

поєднання цих принципів.  

Першочергово в цьому контексті варто виділити принцип 

субсидіарності, який ґрунтується на твердженні, що прийняття рішення 

щодо конкретного питання потрібно приймати на тому рівні управління, на 

якому таке питання виникає; відповідно і надання публічних послуг має 

здійснюватися органами того рівня, що максимально наближений до 

споживачів. Таким чином, принцип субсидіарності передбачає формування 

владної вертикалі знизу до верху та лежить в основі організації публічного 
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управління на засадах децентралізації. Оскільки реформа місцевого 

самоврядування в Україні здійснюється на основі децентралізації, новий 

підхід до розвитку податкової системи в цьому контексті має ґрунтуватися 

на перерозподілі та реалізації адміністративних та управлінських 

повноважень і ресурсної бази з одночасним відходом від ієрархічної 

системи управління до забезпечення високого рівня самостійності 

місцевого самоврядування та організації хоча і обмеженої, проте 

ефективної системи контролю та нагляду за діяльністю таких органів.  

Серед інших принципів, на основі яких має відбуватися розвиток 

місцевого самоврядування, варто виділити такі: гласності (принцип, який 

передбачає відкритість і прозорість діяльності органів управління), 

компліментарності (принцип, який ґрунтується на основі 

взаємодоповнюваності управлінських дій суб’єктів внутрішнього 

середовища впливом суб’єктів зовнішнього впливу), транспарентності 

влади та соціальної відносності (втілення принципів потребує забезпечення 

однакових умов для усіх суб’єктів економіки), самостійності (принцип, 

який передбачає закріплення за органом місцевого самоврядування 

відповідних повноважень і джерел доходів бюджету), єдності (передбачено 

розвиток території на засадах спільної для усіх правової бази, бюджетних 

норм та правил оподаткування, єдиної соціальної та економічної політики, 

визначеними напрямами взаємодії бюджетів різних рівнів). 

Досліджуючи питання розвитку податкової системи в напрямі 

посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування, варто 

акцентувати на необхідності ефективного акумулювання фінансових 

ресурсів за рахунок управлінської діяльності. Враховуючи наявність 

численних факторів впливу на особливості мобілізації податкових 

надходжень до місцевих бюджетів, вибір інструментів оподаткування має 

відбуватися з урахуванням ключових орієнтирів, за умови дотримання яких 

і формується ефективна система оподаткування на рівні місцевого 

самоврядування. До таких орієнтирів слід віднести:  



153 
 

- економічну ефективність – критерій, за умови врахування якого на 

території стягнення податку не відбувається викривлення поведінки 

суб’єктів економіки – платників податку внаслідок додаткових фінансових 

втрат від його сплати, тобто сплата податку відбувається за умов, які є 

допустимими для платника та не мають негативного впливу на його 

життєдіяльність та фінансову спроможність;  

- соціальну справедливість – критерій, розглядати який в контексті 

встановлення податків варто у вертикальному і горизонтальному вимірі, що 

передбачає, по-перше, врахування платоспроможності платника податку 

при визначенні суми податку до сплати, по-друге, забезпечення 

горизонтальної рівності при сплаті податків однаковими за більшістю 

характеристик платниками;  

- повнота акумулювання – критерій, який передбачає врахування усіх 

чинників забезпечення повної сплати податку та максимізації суми 

надходження від його справляння;  

- системна стабільність – критерій, яким обумовлено необхідність 

формування податкової системи на засадах стабільності та постійності з 

можливістю внесення змін лише у випадку необхідної реакції на зовнішні 

виклики;  

- прозорість та простота – критерій, який вимагає ефективного та 

постійного каналу інформації між суб’єктами оподаткування, а також 

формування системи адміністрування податку на основі чітко встановлених 

правил і норм, забезпечення яких дасть можливість платникам передбачити 

наслідки прийнятих ними податкових рішень. 

В контексті визначення напрямів розвитку податкової системи з 

метою посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування 

доцільно акцентувати на потребі врахування інституціонального чинника, 

тобто  формальних та неформальних інститутів, цінностей та традицій 

оподаткування. Для формування ефективної системи оподаткування на усіх 

рівнях управління у державі та посилення ролі місцевого самоврядування 
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доцільно спрямувати розвиток податкової системи в напрямі дотримання 

таких інституційних аспектів. 

1. Компромісність. Розвиток податкової системи у будь-якому 

напрямі має відбуватися на основі збалансування інтересів держави, 

громадян, суб’єктів господарювання. А в умовах децентралізації – 

ґрунтуватися і на балансі інтересів та повноважень державних та місцевих 

органів влади, органів місцевого самоврядування різних рівнів. 

2. Комплементарність. Новації у податковій сфері потрібно 

попередньо узгоджувати з законодавчими аспектами та нормативно-

правовим забезпеченням, визначити рівень їх впливу на неформальну сферу 

інституціонального середовища та дослідити їх оцінку з боку суспільства.   

3. Стабільність та поетапність розвитку. Податкова система 

формується та розвивається у відповідності до визначених у її доктрині 

напрямів модифікації. Суттєві зміни в системі оподаткування часто 

результується не стільки позитивним ефектом для економіки, скільки  

фіскальними втратами. Відтак зміни складу податкової системи та 

механізму оподаткування мають відбуватися не стрибкоподібно, а 

поступово. 

4. Гнучкість. Податкова система повинна швидко реагувати на 

можливі зміни в соціально-економічному середовищі. Як зауважують 

Крисоватий А. І., Мельник В. М. та Кощук Т. В., «сформоване 

інституціональне середовище необхідно враховувати при розробці 

податкової політики тільки у короткостроковому періоді, а у 

довгостроковій перспективі вже функціонуючі податкові механізми, 

сприяючи позитивним зрушенням у соціально-економічному розвитку і 

захисту національних інтересів в умовах глобалізації та інтеграційних 

процесів, повинні забезпечувати зміну інституціональних реалій» [57]. 

5.  Інноваційність. У результаті трансформації податкова система 

повинна набувати нових ознак та характеризуватися підвищенням 
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ефективності функціонування, а також мати позитивний вплив на 

економіку. 

На основі зазначених критерії та орієнтирів розвитку податкової 

системи відбувається використання важелів механізму податкового 

регулювання, який включає значну кількість податкових інструментів 

економічного та адміністративного характеру. Серед таких інструментів, 

зокрема: загальний рівень оподаткування; структура і склад системи 

податків та зборів, яка формується в контексті визначення 

загальнодержавних і місцевих податків та зборів; ставка податку, яка є 

одним з основних інструментів податкового регулювання; об’єкти 

оподаткування; податкова база; податкові пільги; визначення складу 

платників податків та зборів; порядок нарахування, утримання і сплати 

податків та зборів; строки сплати податків і зборів; порядок обчислення 

податку чи збору тощо.  

Основними напрямами використання зазначених податкових 

інструментів в контексті посилення фінансової спроможності місцевого 

самоврядування визначено: 

 ефективне встановлення органами управління місцевих податків та 

зборів та посилення ролі місцевих податків в складі доходів місцевих 

бюджетів. За рахунок встановлення цих податків органи місцевого 

самоврядування мають можливість суттєво наростити власні фінансові 

ресурси, адже володіють повноваженнями щодо визначення умов 

оподаткування цими платежами, встановлення пільг, переліку платників 

податків, податкових ставок тощо. Окрім того, на сьогодні можна говорити 

про суттєвий невикористаний потенціал майнових податків, які входять до 

складу місцевих податків і зборів; 

 максимізацію справляння податків до бюджетів, яка лежить в 

площині налагодження ефективної та результативної взаємодії органів 

місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання, які функціонують 

на території, для збільшення надходжень до бюджету;  
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 забезпечення справедливого розподілу податкового навантаження 

та його зменшення із одночасним пошуком бюджетних компенсаторів, що 

можливо для реалізації, зокрема, в контексті встановлення та справляння 

майнових податків; 

 посилення податкового контролю, зокрема, за умови взаємодії 

органів місцевого самоврядування та органів ДПС щодо подолання 

ухилення від сплати податків та максимізації податкових надходжень; 

 формування умов для розвитку на території підприємництва, що 

можливе через ефективну взаємодію з суб’єктами господарювання, а також 

ведення ефективної стабільної податкової політики на місцевому рівні 

стимулюючого характеру; 

 забезпечення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи та 

взаємодії органів місцевого самоврядування і платників податків. 

Розвиток податкової системи в контексті посилення фінансової 

спроможності місцевого самоврядування у нинішніх реаліях 

державотворення має будуватися і змінюватися в комплексі зі 

структурними реформами, зміною територіальної організації влади та 

децентралізацією, корелюватися з бюджетною видатковою політикою та 

спрямовуватися на збалансування бюджету у довгостроковій перспективі. 

 

3.3. Напрями підвищення ефективності справляння податків у 

територіальних громадах в Україні 

 

Адміністративно-територіальна реформа стала рупором змін в 

територіальний організації влади та бюджетно-податковій системі, що в 

свою чергу забезпечило оновлення податкових надходжень до місевих 

бюджетів. Так як, основним завданням фінансової децентралізації є 

створення спроможних та фінансово незалежних об’єднаних громад, які 

виконуватимуть ряд власних чи делегованих видаткових повноважень. 
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Дослідження системи формування доходів місцевих бюджетів до 

початку реформи місцевого самоврядування та внесення змін до 

Податкового та  юджетного кодексів, свідчить про відсутність стимулів до 

нарощення місцевими органами самоврядування власних доходів та 

високий рівень залежності місцевих бюджетів від фінансової допомоги з 

центру. Тому зміни, запроваджені з кінця 2014 року були покликані 

забезпечити зацікавленість влади на місцевому рівні в примноженні 

дохідної частини місцевих бюджетів та ефективного використання власного 

фінансового та економічного потенціалів. 

З початку бюджетно-податкової децентралізації здійснено ряд змін по 

дохідній базі об’єднаних громад, основними з яких стали: 

- встановлено норматив відрахування податку на прибуток 

підприємств приватної форми власності (10% для обласних бюджетів); 

- зменшено норматив відрахування в місцеві бюджети податків та 

зборів з фізичних осіб з 100% до 75% (15% в обласні бюджети, 60% в 

бюджети районів, міст обласного значення та ОТГ); 

- встановлено норматив відрахувань з рентної плати за користування 

надрами загальнодержавного значення для видобування нафти, природного 

газу (5%) та видобування інших копалин (25%);  

- встановлено норматив відрахувань з акцизного податку з 

виробленого чи ввезеного на територію України пального (13,44%), 

запроваджено акцизний gодаток з реалізації в роздрібній торгівлі (5% від 

вартості); 

- віднесено до місцевих податку на майно, єдиного податку, інші 

збори. 

Варто зауважити, що усі зміни стосувалися загальнодержавних 

податків та зборів, в той час як місцеві податки не мають значного впливу 

на розвиток громад, ба навіть більше, вони не забезпечують у більшості 

випадків загальні статті видатків органів місцевого самоврядування. 
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Основні податкові платежі віднесені з 2014 року до місцевих 

бюджетів не вирішили першочергових проблем громад, та навіть більше, 

створили умови для диференціації розвитку територій, так акцизний 

податок з пального отримують громади, розташовані поблизу автошляхів 

державного та міжнародного значення, а таку привілегію має незначна 

кількість громад. Відтак, сьогодні надзвичайно гострим є питання 

реформування податкової системи, особливо в питанні віднесення окремих 

фіскальних платежів до числа місцевих податків та зборів. 

Розпочаті в 2014 року процеси податково-бюджетної децентралізації 

надали нові можливості місцевому самоврядуванню:  

- самостійне формування місцевих бюджетів;  

- прямі міжбюджетні відносини;  

- розширення податкової бази та ін.  

Проте, здійснені кроки у сфері децентралізації наразі не вирізняються 

системністю. Реформування міжбюджетних відносин відбувається при 

відсутності до цього часу чіткого розподілу повноважень між органами 

державної влади та місцевого самоврядування. Недоліки системи 

формування власних доходів місцевих бюджетів зменшують можливість 

досягнення реальної податково-бюджетної самодостатності, а існуюча 

система міжбюджетних трансфертів в багатьох випадках порушує 

справедливість фінансового вирівнювання та не відіграє стимулюючої ролі 

для розвитку. Недосконалість критеріїв формування спроможних громад, 

політичні чи особистісні мотиви призводять до створення частини громад, 

нездатних в найближчій перспективі забезпечити належний рівень надання 

послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту, житлово-комунального господарства, що посилює соціально-

економічну диференціацію в розвитку територій України. 

Для ефективного розвитку адміністративно-теритоіральних одиниць 

різних рівнів доцільним є впровадження нової моделі податкової       

системи (рис. 3.7).  
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Пріоритетом розвитку податкової системи в рамках нової архітектури 

адміністративно-територіального устрою буде зростання надходжень до 

місцевих бюджетів, що дозволить виконувати видаткові повноваження 

покладені на органи місцевого самоврядування. 

Основною метою податкової системи у новій адміністративно-

територіальній площині повинно стати розподіл фіскальних платежів між 

різними рівнями бюджетної системи, які б дозволили якісно надавати 

соціальні послуги населенню та впливати на економічний розвиток 

території. 

Податкова система має мати сталий характер, відтак необхідне 

припинення практики щорічних змін, що ускладнює можливість 

планування та посилює розбалансованість місцевих бюджетів.  

До числа місцевих податків та зборів повинен бути віднесений податок 

на доходи фізичних осіб, надходження від якого до місцевих бюджетів 

становлять левову частку усіх податкових зарахувань. Додатковим кроком для 

встановлення рівноваги при розподілі даного платежу та сприяння соціально-

економічному розвитку територій повинна стати зміна існуючого порядку 

зарахування податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів, 

необхідно, щоб кошти зараховувалися у пропорції 50% за місцем праці 

працівника та 50% за місцем реєстрації (або фактичного проживання) особи, 

що забезпечить справедливий розподіл надходжень до місцевих бюджетів 

(рис. 3.8.).  

Ще однією новацією є розподіл надходжень ПДФО між місцевими 

бюджетами різних рівнів: обласний бюджет – 15%, районний бюджет – 5%, 

бюджет ОТГ – 80%. Надходження податку до обласного та районного 

бюджетів відбуватиметься згідно місця фактичної діяльності юридичної 

особи, яка сплачує податковий платіж. На нашу думку, спрямування 

надходжень від справляння ПДФО лише до місцевих бюджетів за місцем 

діяльності підприємств є економічно виправданим, соціально справедливим та 

відповідає орієнтирам запропонованої нами бюджетної моделі.  
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Рис. 3.7. Податкова система в рамках нової архітектури адмінтерустрою 
Джерело: розроблено автором 

Передумови: 
- неузгодженість та перетин видаткових 

повноважень між органами державної влади та 
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- недоліки системи формування власних доходів 

місцевих бюджетів 

- недоліки системи міжбюджетних трансфертів: 
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Рис. 3.8. Розподіл надходжень податку на доходи фізичних осіб між 

бюджетами органів місцевого самоврядування 

Джерело: розроблено автором 
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органів місцевого самоврядування напряму залежать від кількості населення 

та їх заробітної плати. Застосування запропонованого механізму стягнення 

податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів носитиме 

«справедливий» характер, як для громад на території яких проживають 

працівники, так і для населених пунктів, де розташовані суб’єкти 

господарювання на яких вони працюють. 

Розподіл перерахунку ПДФО між різними місцевими бюджетами 

створить ряд негативних факторів для бізнесу, таких як: постійний моніторинг 

податкової адреси працівників чи зростання кількості звітів органам 

податкової служби, відтак бізнес середовище не підтримує такого підходу 

справляння податку, тому доцільно розглядати інший механізм розподілу 

податкового платежу між бюджетами, а саме  коли підприємці 

утримуватимуть і перераховуватимуть ПДФО на єдиний рахунок, а 

подальший його розподіл між відповідними місцевими бюджетами 

здійснюватиме казначейство. При цьому казначейська служба повинна буде 

отримувати оперативну інформацію про зміну місця проживання (податкової 

адреси) таких фізичних осіб. Для уникнення помилок при перерахунку 

податку та економії часу при визначенні бюджету до якого він повинен 

нараховуватись, необхідно створити спільну базу податкових органів та 

казначейської служби, де усі зміни переноситимуться автоматично, з 

зазначенням рахунків органів місцевого самоврядування на які повинні 

зараховуватися податкові кошти. 

Іншим способом справляння ПДФО до місцевого бюджету за місцем 

проживання громадянина є самостійна декларація власних доходів в частці 

зарахування податку до бюджету за місцем проживання, однак негативним 

моментом є те, що мешканець отримує статус податкового агента і несе 

відповідальність за помилково нарахований чи сплачений податок, на 

роботодавця ж може бути покладено лише обов’язок подання даних у 

контролюючі органи про здійснені працівникам виплати. Реалізація такого 

варіанта потребуватиме від фізосіб-платників відповідного рівня фінансової 
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грамотності, а для податкових органів – збільшення обсягів роботи з 

контролю. 

Отже, якщо повністю перекласти тягар зміни механізму зарахування 

ПДФО до місцевих бюджетів на одну з причетних сторін (роботодавця, 

працівника-платника чи державні органи), то ефекту досягти буде вкрай 

складно. 

Проте існує дві альтернативи зміни порядку зарахування ПДФО до 

місцевих бюджетів, за яких супутній тягар буде розподілено між усіма 

учасниками:  

1) зараховувати ПДФО до місцевих бюджетів за місцем проживання 

фізособи-платника;  

2) надати фізособі-платнику право вибору, до якого бюджету 

зараховувати суми сплаченого нею податку (за місцем праці чи місцем 

проживання). 

Реалізація першого варіанта передбачає: 

1) зобов’язання фізичних осіб подавати (оновлювати) роботодавцям дані 

про їхню податкову адресу та накладення фінансової відповідальності за 

несвоєчасність і недостовірність її подання. Максимально спростити цей 

процес можна, якщо, наприклад, податковою адресою вважатимуть ту, за 

якою особа проживала на 31 грудня податкового року (або на 30 червня і 31 

грудня, якщо запровадити піврічне оновлення даних про податкову адресу). 

Це дасть змогу здійснювати перерахування податку впродовж 

визначеного періоду (до наступного оновлення даних працівником) до 

відповідного місцевого бюджету. З одного боку, така система може 

спричинити до того, що в разі, якщо особа в межах періоду між поданням 

даних змінить місце проживання (податкову адресу), то бюджет громади за 

новою адресою недотримуватиме надходження, а з іншого – суттєво 

спростить роботу щодо перерахування податку. До того ж недоотримані 

громадою доходи через вибуття осіб зі складу її жителів можна компенсувати 

за рахунок прибуття до неї інших осіб у цьому ж податковому періоді на 
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постійне місце проживання. Для посилення дотримання вимоги щодо подання 

даних про свою податкову адресу доцільно встановити відповідальність 

фізичних осіб за неподання чи несвоєчасне подання даних; 

2) зобов’язання всіх фізичних осіб, які отримують заробітну плату, вищу 

мінімальної, подавати податкову декларацію. Це дасть змогу фіскальним 

органам посилити контроль за повнотою перерахованих до відповідних 

бюджетів сум податку. Найкращий для населення варіант – електронне 

декларування; 

3) покладення обов’язку з утримання та перерахування ПДФО до 

місцевих бюджетів, а також подання звітності до податкових органів на 

роботодавця (але відповідальність за подання інформації про місце 

проживання працівників лежатиме на самих працівниках). Це потребуватиме 

додаткових витрат від роботодавців (пов’язаних з перерахунком податку до 

багатьох місцевих бюджетів), але з погляду контролю для державних 

податкових органів така система легша, аніж щомісячно контролювати сплату 

податку фізособами. Крім того, для фізичних осіб також буде простіше, якщо 

ПДФО обчислюватимуть, утримуватимуть і перераховуватимуть роботодавці; 

4) проведення через ЗМІ інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

населення для підвищення податкової культури. 

У другому варіанті на першому місці стоїть фізична особа-платник 

податку та її інтереси. Адже саме вона скеровує частину свого заробітку на 

формування доходів місцевого бюджету, з якого пізніше фінансують надання 

адміністративних, освітніх та інших послуг. 

Необхідність зміни системи адміністрування податку з доходів фізичних 

осіб у частині його зарахування до місцевих бюджетів за місцем проживання 

фізособи (або ж за її бажанням, що, на нашу думку, з позиції громадян 

найбільш справедливо і доречно) є очевидною. Вона дасть змогу вирівняти 

диспропорції в наявності джерел для економічного і соціального розвитку між 

усіма територіальними громадами, а не лише великими містами. Оптимальний 

спосіб трансформації вбачаємо у розподілі додаткового навантаження з 
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адміністрування між усіма суб’єктами: працівником, роботодавцем і 

державою. 

5% від сплати податку з доходів фізичних осіб пропонуємо 

спрямовувати до районного бюджету, так як суб’єкти господарювання 

знаходяться на їх території та використовують природні ресурси, 

забруднюють навколишнє природнє середовище, тож даний платіж можна 

використовувати для покращення як соціально-побутових умов проживання 

мешканців, так і об’єктів соціальної інфраструктури районного значення.  

15% надходжень доцільно зараховувати до обласного бюджету, так як 

значна частина видаткових повноважень буде покладена на обласний рівень і 

за рахунок даного фіскального платежу можна буде субсидіювати бізнес 

середовище, що в свою чергу сприятиме стимулюванні економічної діяльності 

об’єднаних громад. 

Зростання надходжень від сплати ПДФО до місцевих бюджетів 

дозволить нівелювати втрати від справлення акцизного податку з пального, 

який з 1 січня 2021 року зараховуватиметься до Державного бюджету, а саме 

дорожнього фонду, куди він і повинен справлятися на сьогодні. 

Одним із важливих нововведень є пропозиція щодо справлянння 20% 

податку на прибуток суб’єктів господарської діяльності до бюджетів 

об’єднаних територіальних громад, що дозволить активізувати економічні 

процеси на локальному рівні та спричинить зростання економіки на 

територіях. 

У перспективі основними податковими платежами до місцевих 

бюджетів повинні стати податки на майно, а саме податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки та податок на землю. Система оподаткування 

майна включає чотири основні компоненти, які і визначають «правила гри», а 

саме: встановлення податкових ставок; визначення податкової бази; 

проведення оцінки бази оподаткування; визначення рівня та особливостей 

управління при оподаткуванні майна і землі.   
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Основою податку на землю є визначення бази оподаткування та 

проведення оцінки вартості землі.  На сьогодні потрібно використовувати 

оцінку на основі ринкової вартості земельної ділянки – оцінюється вартість 

ділянки, визначена на ринку нерухомості. Ринкова вартість визначена як ціна, 

сформована між імовірними покупцем та продавцем. Варто зауважити, що 

таку оцінку повинні проводити незалежні земельні організації, та вартість як 

комунальних, так і приватних земельних ділянок в одному масиві не повинна 

коливатися в ціні більш як на 10%. 

Щодо питання встановлення податкових ставок при справлянні плати за 

землю, то їх встановлення повинно здійснюватися на місцевому рівні, так як 

податок справляється до місцевих бюджетів. 

Відтак, зважаючи на основні аспекти справляння плати за землю можна 

зробити  висновки щодо ефективності механізму справляння даного платежу в 

Україні. 

По-перше, використання саме податку на землю та податку на нерухоме 

майно як окремих платежів (як це визначено в Україні), а не єдиного податку 

на нерухоме майно, яке включає і оподаткування нерухомості, і землі, більш 

позитивно сприймається економістами, оскільки сприяє розвитку та 

ефективному використанню земельних ділянок. 

По-друге, плата за землю визначена обов’язковим для встановлення 

місцевим податком в Україні, що відповідає загальноєвропейській практиці. 

Окрім того, законодавче встановлення мінімальної та максимальної 

податкових ставок дозволяє забезпечити справедливу податкову конкуренцію 

на місцевому рівні. Проте, в Україні мінімальною ставкою при встановленні 

плати за землю є 0%, тобто встановивши плату за землю як обов’язковий 

податок, органи місцевого самоврядування мають можливість його не 

справляти на території громади. Тому доцільно говорити про необхідність 

встановлення мінімальної податкової ставки на рівні, відмінному від 0%, для 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів  та уникнення спотворення 

податкової конкуренції та можливої корупції. 
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По-третє, проблемою встановлення плати за землю в Україні є 

відсутність оцінки землі на основі її ринкової вартості. На сьогодні в Україні 

проводять нормативну та експертну грошову оцінка землі, цілі та способи 

розрахунку яких зовсім різні. Експертна оцінка спрямована на визначення 

ринкової вартості землі, натомість нормативна використовується для 

встановлення земельного податку. Такий підхід неефективний та зумовлює 

ризики невідповідності вартості землі та її оподаткування, про що свідчать і 

дані дослідження вартості ріллі в країнах ЄС з різними моделями оцінки 

землі. 

По-четверте, відповідно до Методики нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення та Методики нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів, розрахунок нормативної грошової 

оцінки землі в Україні здійснюється відповідно до таких підходів: для земель 

населених пунктів оцінка проводиться на основі суми витрат  на освоєння та 

облаштування території; для земель за межами населених пунктів визначено 

відповідні нормативи рентного доходу для сформованих категорій земель на 

строк капіталізації; для земель сільськогосподарського призначення норми 

капіталізованого рентного доходу визначаються відповідно до особливостей 

природно-сільськогосподарського районування та бонітування грунтів. 

Для збільшення надходжень до бюджетів органів місцевого 

самоврядування необхідно:  

- встановленні плати за землю за ставкою віддмінною 0%;  

- визначення ринкової вартості землі та справляння податку на її 

основі;  

- введення житлових будинків в експлуатацію з одночасним 

підключенням енергоресурсів;  

- надання пільг по податку на нерухоме майно згідно категорій 

населення, а не місць розташування нерухомості. 

Конкретні зміни  податкового та бюджетного законодавства в сторону 

покращення фінансування місцевих бюджетів не забезпечать повного 
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вирішення питання фінансування розвитку громад, надзвичайно актуальним 

це питання є для громад сільської місцевості. Дефіцит місцевих бюджетів, 

нестабільна політична ситуація в країні чи окремих її регіонах ставлять нас в 

умови, коли сподіватися можна лише на внутрішні фінансові ресурси та 

пошук додаткових шляхів їх залучення до місцевих бюджетів.  

Відтак, важливим механізмом додаткового залучення фінансових 

ресурсів є форма самооподаткування населення об’єднаних територіальних 

громад, яка дозволить підвищити рівень фінансування проектів комунальної 

інфраструктури, забезпечить додаткові находження до бюджету та 

залученость громадськості до бюджетних процесів, що сприятиме їхній 

зацікавленості в додатковому акумулюванні фінансових ресурсів та розвитку 

громади (рис. 3.9).  

 

 

 

Рис. 3.9. Підвищення рівня фінансування проектів територіальних громад  

шляхом податкової форми самооподаткування 

Джерело: розроблено автором 
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Збір коштів самооподаткування мешканців об’єднаних територіальних 

громад повинна організовувати місцева влада, однак лише після проведення 

загальних зборів мешканців на яких вирішуватимуться основні питання по 

сумі податку яку повинні сплачувати громадяни, його пільгах, 

інфраструктурних проектах на які використовуватимуться фінансові ресурси 

та термінах їх сплати. 

Відтак усі рішення по додатковому оподаткуванню приймають 

виключно мешканці громади, а органи місцевого самоврядування виконують 

лише адміністративну функцію (рис. 3.10).  

 

 

 

Рис. 3.10. Алгоритм самооподаткування мешканців об’єднаних 

територіальних громад 

Джерело: розроблено автором 
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У ст.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

зазначено, що самооподаткування є формою залучення на добровільній основі 

за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів  населення 

відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-

побутового характеру. На сьогодні діє Указ Президії Верховної Ради СРСР від 

23.04.1984 року «Про самооподаткування сільського населення», яким, 

зокрема, встановлено, що самооподаткування може проводитись у сільській 

місцевості з метою залучення додаткових коштів для здійснення заходів з 

благоустрою і соціально-культурного розвитку населених пунктів на території 

сільських рад, однак адміністративно-територіальна реформа заставляє нас по 

іншому дивитися на дану форму самооподаткування та змінювати підходи до 

її справляння. 

Реалізація цього завдання дозволить вирішити ще одне важливе 

питання. Дуже важливо, щоб процес економічного розвитку громади мав по-

справжньому місцевий характер, бо у такому разі він зможе залучити людей 

не лише до підприємницьких проектів, а й до громадських процесів. 

Процес, що внаслідок свого місцевого характеру буде спрямованим на 

людей, допоможе їм визначити і сформувати власне керівництво та 

організаційну базу. Тобто, соціально-економічний розвиток громад повинен 

базуватися на об’єднанні зусиль громади, місцевої влади і самоврядування та 

усіх виробників відповідної місцевості. У даному процесі усі суб’єкти мають 

свої індивідуальні ролі, однак вони пов’язані спільною метою, в основу якої 

покладено розвиток громади та залучення їх до бюджетних процесів. 

Розвиток податкової системи та перерозподіл фіскальних платежів 

дозволить підвищити соціально-економічне становище громад, надання якості 

соціальних послуг та забезпечити пільгові умови для потребуючих верств 

населення, що в подальшому створить нову податкову культуру при якій 

громадяни та бізнес ставитимуться до податків як до механізмів покращення 

добробуту громад, районів, регіонів та держави загалом. 
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Висновки до розділу 3 

 

В результаті дослідження напрямів удосконалення податкової 

системи в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні 

зроблено такі висновки. 

1. На основі аналізу досвід розвитку податкової системи в умовах 

посилення місцевого самоврядування в країнах ЄС виявлено: 

адміністративна децентралізація в цих країнах супроводжувалася 

процесами податкової децентралізації та посиленням фінансової основи 

місцевого самоврядування. Встановлено переваги ( покращення 

фіскального балансу, високий рівень мобілізації доходів, вищі показники 

покращення добробуту населення, політична ефективність, пізвітність) та 

недоліки (вертикальний та горизонтальний дисбаланс, негативний вплив на 

макроекономічну стабільність та контроль) децентралізованості податкової 

системи. 

2. Визначено тенденції розвитку податкових систем країн-членів ЄС в 

умовах децентралізаційних процесів, серед яких: зростання використання 

майнових податків; поступове зниження податків, які сплачувалися 

місцевими підприємствами; розширення використання екологічних 

податків. 

3. На основі аналізу розвитку податкових систем країн ЄС в умовах 

децентралізації обґрунтовано основні соціально-економічні цілі ефективної 

податкової системи: фіскальну достатність; податкова система має 

виступати інструментом зменшення податкової нерівності; забезпечення 

економічної стабільності. 

4. Запропоновано концептуальні засади розвитку податкової системи 

в контексті посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування 

на основі визначених проблем розвитку податкової системи. Метою 

розвитку податкової системи в контексті посилення спроможності 

місцевого самоврядування визначено формування конкурентоспроможної 
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податкової системи, орієнтованої на зростання економіки, сприяння 

інклюзивності, забезпечення спроможності  території і достатнього рівня 

податкових доходів бюджетів різних рівнів. Визначено інституційні аспекти 

формування ефективної системи оподаткування на усіх рівнях управління у 

державі та посилення ролі місцевого самоврядування: компромісність, 

компліментарність, стабільність та поетапність розвитку, гнучкість та 

інноваційність. 

5. Основними напрямами використання зазначених податкових 

інструментів в контексті посилення фінансової спроможності місцевого 

самоврядування визначено: посилення ролі місцевих податків; 

налагодження результативної взаємодії органів місцевого самоврядування з 

суб’єктами господарювання, які функціонують на території, для збільшення 

надходжень до бюджету; забезпечення справедливого розподілу 

податкового навантаження та його зменшення із одночасним пошуком 

бюджетних компенсаторів; посилення податкового контролю; забезпечення 

ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи та взаємодії органів 

місцевого самоврядування і платників податків. 

6. Для ефективного розвитку адміністративно-теритоіральних 

одиниць різних рівнів запропоновано впровадження моделі розвитку 

податкової системи в рамках нової архітектури адміністративно-

територіального устрою, пріоритетом якої визначено зростання надходжень 

до місцевих бюджетів, що дозволить виконувати видаткові повноваження 

покладені на органи місцевого самоврядування. Основною метою 

податкової системи у новій адміністративно-територіальній площині є 

розподіл фіскальних платежів між різними рівнями бюджетної системи, які 

б дозволили якісно надавати соціальні послуги населенню та впливати на 

економічний розвиток території. Обґрунтовано зарахування до числа 

місцевих податків та зборів податку на доходи фізичних осіб, а додатковим 

кроком для встановлення рівноваги при розподілі даного платежу та 

сприяння соціально-економічному розвитку територій повинна є зміна 
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існуючого порядку зарахування податку з доходів фізичних осіб до 

місцевих бюджетів, необхідно, щоб кошти зараховувалися у пропорції 50% 

за місцем праці працівника та 50% за місцем реєстрації (або фактичного 

проживання) особи, що забезпечить справедливий розподіл надходжень до 

місцевих бюджетів.  

 

 

7. Розроблено форму самооподаткування населення об’єднаних 

територіальних громад для підвищення рівня фінансування проектів 

комунальної інфраструктури за рахунок додаткову сплачених коштів 

мешканцями громади та обрання об’єктів на які здійснюватиметься 

фінансування, також визначено, місцеві органи влади дофінансовують дані 

проекти в розмірі суми сплаченої громадянами за рахунок обкладання себе 

додатковими фіскальними платежами. 

 

Основні результати наукового дослідження, отримані в даному розділі 

опубліковані автором у наукових працях [23; 24; 25, 28; 117; 171; 172]. 
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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, 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 
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доцільність розглядати розвиток податкової системи в умовах реформи 

місцевого самоврядування як процес позитивних зрушень у взаємодії 

між державою, органами місцевого самоврядування, органами 

Державної податкової 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. 
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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.  

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 
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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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15. Раделицький Ю. О., Галамай Р. Я. Адміністративно-територіальна реформа: 

повноваження та напрями змін. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: 

матеріали XХVІ міжнар. інтернет- конф. (Київ, 21 січня           2019 р.). Київ: 

Видавництво Просвіта. С. 32-33  (0,1д.а., автору належить 0,04 д.а., де проведено 

дослідження передумов адміністративно-територіальної реформи).  

16. Галамай Р.Я. Орієнтири розвитку податкової системи в умовах реформи 

місцевого самоврядування. Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених «Проблеми та шляхи забезпечення 

ефективного функціонування і стабільного розвитку банківської системи та 

економіки» (Київ, 15 травня 2020 р.). С. 328-331 (0,18 д.а.). 

17. Галамай Р. Я. Принципи розвитку податкової системи в умовах реформи 

місцевого самоврядування. Прогнозування економічного відновлення національної 

економіки: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Одеса, 16 січня 2021 р.). ГО «Центр економічних досліджень та 
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18. Галамай Р. Я. Методичні засади оцінювання податкової достатності 
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508-511  (0,18 д.а.).  
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Продовження додатку А 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Іnternational research and practical сonference «Contemporary socio-

economic issues of Polish-Ukrainian cross-border cooperation» (Warsaw, 12-13 

November 2017), заочна форма участі. 

2. XХVІ Міжнародної інтернет-конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки» (Київ, 21 січня 2019 р.) , заочна форма 

участі. 

3. Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених «Проблеми та шляхи забезпечення ефективного 

функціонування і стабільного розвитку банківської системи та економіки» 

(15.05.2020 р., Київ), очна форма участі. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Прогнозування 

економічного відновлення національної економіки» (м. Одеса, 16 січня 2021 

р.) , очна форма участі. 

5. II International Scientific and Practical Conference «Achievements and 

prospects of modern scientific research» (Buenos Aires, 11-13 January 2021) , очна 

форма участі. 

6.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання розвитку сучасної науки та освіти» (16-17 січня 2021 р., Львів), форма 

участі – публікація тез. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні 

процеси національної економіки: теоретичні і практичні аспекти» (Львів, 30 

січня 2021 р.), заочна форма участі. 
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Додаток   

Результати розрахунків коефіцієнтів для обчислення інтегрального індексу податкової дієвості бюджетів ОТГ, 2016-

2019 рр. 
ОТГ Коефіцієнт податкової забезпеченості Обсяг податкових надходжень на одну особу Коефіцієнт податкового нагромадження 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

 абинська ОТГ 0,4035 0,4920 0,4136 0,3799 2564,6 3343,9 3212,7 3071,0 - 1,3039 0,9608 0,9559 

 ісковицька ОТГ 0,2160 0,3155 0,2638 0,2366 988,1 1476,8 1616,1 1911,9 - 1,4946 1,0944 1,1830 

Вільшаницька ОТГ 0,0798 0,1450 0,1277 0,1588 409,8 790,1 924,8 1083,7 - 1,9280 1,1706 1,1718 

Воле- аранецька ОТГ 0,1186 0,1541 0,1581 0,1673 471,6 744,2 840,0 1016,2 - 1,5781 1,1287 1,2098 

Гніздичівська ОТГ 0,2880 0,3865 0,3391 0,4560 1147,2 1959,4 2090,1 3183,1 - 1,7079 1,0667 1,5229 

Грабовецька ОТГ 0,2431 0,3916 0,3286 0,3504 965,1 1733,4 1854,8 2277,7 - 1,7961 1,0700 1,2280 

Дублянська ОТГ 0,2754 0,2537 0,3340 0,2266 1225,0 1632,8 1999,8 2299,0 - 1,3329 1,2248 1,1496 

Заболотцівська ОТГ 0,2422 0,4549 0,3725 0,5201 1328,3 2306,2 2936,7 4980,0 - 1,7362 1,2734 1,6958 

Луківська ОТГ 0,1257 0,1828 0,1505 0,1728 463,8 801,4 827,4 1063,9 - 1,7278 1,0325 1,2859 

Міженецька ОТГ 0,1377 0,1428 0,2177 0,1805 570,4 622,7 1126,5 1141,2 - 1,0917 1,8090 1,0131 

Новокалинівська ОТГ 0,4557 0,4501 0,4836 0,5676 2195,6 2800,2 3189,3 4167,4 - 1,2754 1,1390 1,3067 

Новоміська ОТГ 0,1144 0,1340 0,1503 0,1628 380,0 449,9 776,1 917,2 - 1,1840 1,7252 1,1819 

Новострілищанська ОТГ 0,2963 0,5469 0,3592 0,3612 1679,0 2627,0 2476,1 2437,4 - 1,5646 0,9426 0,9844 

Тростянецька ОТГ 0,5027 0,4546 0,5051 0,4944 3024,1 2977,8 4187,4 4610,1 - 0,9847 1,4062 1,1009 

Чукв'янська ОТГ 0,1614 0,1369 0,1928 0,2105 678,0 663,2 1231,0 1619,0 - 0,9781 1,8561 1,3153 

Давидівська ОТГ - 0,3976 0,4524 0,4240 - 3261,7 4732,2 6829,7 - - 1,4508 1,4432 

Жовтанецька ОТГ - 0,3970 0,4277 0,4881 - 713,2 3394,1 4277,9 - - 4,7590 1,2604 

Мостиська ОТГ - 0,4531 0,3830 0,4020 - 2093,2 2394,1 2886,8 - - 1,1438 1,2058 

Нижанковицька ОТГ - 0,0536 0,2293 0,1680 - 1280,5 1607,3 2020,2 - - 1,2553 1,2569 

Судововишнянська ОТГ - 0,2778 0,2988 0,2945 - 1299,4 1838,2 2219,3 - - 1,4147 1,2073 

Ходорівська ОТГ - 0,2212 0,3605 0,4071 - 1283,5 2223,8 2871,1 - - 1,7326 1,2911 

Шегинівська ОТГ - 0,4793 0,4493 0,5295 - 3414,1 3982,4 5076,6 - - 1,1665 1,2748 

Великолюбінська ОТГ - - 0,2896 0,4207 - - 1841,2 3378,8 - - - 1,8351 

Великомостівська ОТГ - - 0,3736 0,4309 - - 2549,0 3150,3 - - - 1,2359 

Волицька ОТГ - - 0,4875 0,4663 - - 5280,7 6042,0 - - - 1,1442 

Воютицька ОТГ - - 0,1836 0,2016 - - 1081,8 1265,4 - - - 1,1697 

Кам'янка- узька ОТГ - - 0,5405 0,6008 - - 4402,7 5698,8 - - - 1,2944 

Магерівська ОТГ - - 0,1938 0,2115 - - 1065,0 1226,9 - - - 1,1520 

Мурованська ОТГ - - 0,4972 0,5006 - - 4304,5 5105,9 - - - 1,1862 

Підберізцівська ОТГ - - 0,4505 0,4281 - - 3866,2 4920,8 - - - 1,2728 

Розвадівська ОТГ - - 0,2866 0,3269 - - 1792,3 2317,0 - - - 1,2927 

Рудківська ОТГ - - 0,2031 0,2376 - - 1407,7 1703,7 - - - 1,2102 

Славська ОТГ - - 0,7199 0,7311 - - 11823,7 14385,0 - - - 1,2166 

Солонківська ОТГ - - 0,6481 0,6585 - - 7689,0 9010,6 - - - 1,1719 

Щирецька ОТГ - - 0,2465 0,2962 - - 1601,1 2107,8 - - - 1,3165 

Джерело: на основі даних Міністерства фінансів України 
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Додаток К 

 
УКРАЇНА 

ПІДБЕРІЗЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул..Шевченка,25 с. Підберізці, Пустомитівський район,Львівська область, 81146 тел. / факс /  230/ 73-616 

e-mail: pidberizcivskarada@qmail.com Код ЄДРПОУ 22372802 

                                                                       

 

№ 1426 від 26.12.2019 р.      

На № ____ від ___________ 

 

 

Довідка 

про впровадження результатів наукового дослідження 

Підберізцівською сільською об’єднаною територіальною громадою 

опрацьовано науково-аналітичну записку «Можливості збільшення 

надходжень місцевих податків та зборів до бюджетів об’єднаних 

територіальних громад в умовах децентралізації» підготовлену здобувачем 

наукового ступеня кандидата економічних наук Галамаєм Романом 

Ярославовичем та повідомляємо, що матеріали мають практичне значення та 

будуть впроваджені в роботу сільської ради при  прийнятті рішень щодо 

встановлення податкових ставок для місцевих податків та зборів. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   Коваль В.М.  
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