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Abstract. As a result of research an author methodology of determination of degree of financial
decentralization, devolution and deconcentration is improved (in particular budgetary or fiscal
decentralization, devolution and deconcentration) on charges. Basic principles were certain in
methodology of research of these indexes. An author is enter expense indicators which describe
expense plenary powers of local and regional self-government: from charges on implementation of
optional own plenary powers to the charges on implementation of the delegated plenary powers.
The charges of communal enterprises and financial institutions are like distributed after indicators
and subindicators. The improved methodology gives possibility to get objective indexes which will
help to make decision in relation to transferrableness and delegation of expense plenary powers the
organs of local and regional self-government.
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Актуальність дослідження методології визначення ступеня фінансової децентралізації по
видатках обумовлюють реформа адміністративно-територіального устрою і децентралізація доходних і
видаткових повноважень влади, що проводяться.
Не викликає протиріч той факт, що місцеве самоврядування найефективніше у вирішенні
проблем муніципального і регіонального розвитку. Крім того, суб’єкти ухвалення рішень не лише
повинні знаходитися найближче до громадян – жителів територіальних громад (муніципалітетів),
але і включати останніх. Місцева і регіональна влада компетентніша в питаннях задоволення потреб
населення відповідних територіальних одиниць порівняно з центральними органами влади. Крім того,
фінансова децентралізація дозволяє реалізовувати на практиці принцип відповідності повноважень і
відповідальності.
Поняттям фінансова, бюджетна і фіскальна децентралізація приділяють увагу, здебільшого,
зарубіжні учені, а останніми роками – російські і українські. Багато вчених безпідставно ототожнюють
ці поняття.
На пострадянському просторі мало приділяється уваги дослідженню методології визначення
ступеня фіскальної (бюджетної) децентралізації. Фінансова і фіскальна децентралізація підмінюється
поняттями фінансової забезпеченості, фінансової незалежності і фінансової автономії регіонів,
адміністративно-територіальних одиниць, територій, місцевих бюджетів, діяльності органів місцевого
самоврядування, територіальних органів влади.
Як частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті, частка видатків місцевих бюджетів у
зведеному бюджеті й частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів розраховується
фінансове забезпечення. Деякі вчені визначають ступінь фінансового забезпечення місцевої влади (або
мірило реальної фінансової самостійності місцевого самоврядування, або показник рівня самостійності
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місцевих бюджетів) як частку власних доходів місцевих бюджетів в їх загальному обсязі, або як
частку власних і закріплених доходів у загальних надходженнях місцевих бюджетів. І.О. Луніна,
О.П. Кириленко та А.В. Лучка вважають, що фінансова незалежність органів місцевого самоврядування
безпосередньо пов’язана із структурою доходів місцевих бюджетів.
Пов’язаний показник фінансового забезпечення територій, місцевих бюджетів, регіонів і з
коефіцієнтом автономії, який пропонується розглядати або як частку власних і закріплених доходів в
сукупних надходженнях місцевого бюджету, або як співвідношення власних та закріплених доходів
місцевих бюджетів, або як частку власних доходів у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів.
В. Кравченко фінансову автономію розглядає як самоврядування у сфері фінансів та ототожнює її з
фінансовою незалежністю місцевих органів влади при виконанні покладених на них функцій. При цьому
науковець вважає, що головним критерієм, який засвідчує фінансову автономію місцевих органів влади, є
наявність у них прав прийняття рішень у сфері власних фінансів. Він також стверджує, що рівень фінансової
автономії місцевих органів влади може бути визначено також системою кількісних показників. Це: питома
вага видатків на реалізацію власних повноважень, питома вага обов’язкових видатків, питома вага видатків
для забезпечення делегованих повноважень, питома вага власних доходів, питома вага власних і переданих
(закріплених) доходів, питома вага доходів від місцевих податків і зборів та незв’язаних субсидій, а
також – ступінь залежності від окремих доходних джерел і коефіцієнт податкоспроможності окремої
адміністративно-територіальної одиниці чи територіального колективу. На наш погляд, це найбільш вдала,
серед українських вчених, пропозиція визначення рівня фінансової автономії (проте органів місцевого та
регіонального самоврядування). Не зважаючи на це, вона також містить окремі недоліки:
– відсутність інтегрального показника визначення рівня фінансової автономії;
– не враховується участь доходів і видатків органів місцевого та регіонального самоврядування
в бюджетному вирівнюванні;
– не враховуються доходи та видатки органів самоорганізації населення, що звужує дослідження
до сфери бюджетної автономії та незалежності;
– не враховується можливість місцевого та регіонального запозичення тощо.
Д.В. Нехайчук цілком слушно вважає, що методика визначення рівнів фінансової незалежності
місцевого самоврядування має передбачати з’ясування ступеня самостійності органів місцевого
самоврядування у всіх сферах їхньої фінансової діяльності: у питаннях формування та витрачання
місцевого бюджету і здійснення місцевої бюджетної політики; формування та витрачання позабюджетних
фондів фінансових ресурсів; організаційної фінансової діяльності суб’єктів комунальної власності на
підвідомчій території; місцевих запозичень і місцевої боргової політики. Проте, замість неї, наводить
процедуру оцінювання бюджетного забезпечення10.
Ми поділяємо думку В. Кравченка щодо наведених визначень фінансової автономії та фінансової
незалежності, але не місцевих органів влади, а органів місцевого та регіонального самоврядування.
Залишається з’ясувати, як їх фінансова автономія та фінансова незалежність корелюється із фінансовою
децентралізацією.
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Децентралізація – це розширення й зміцнення прав і повноважень місцевого та регіонального
самоврядування щодо незалежного ухвалення рішень і виконання, делегованих державною владою,
повноважень. Відповідно, фінансова децентралізація – це розширення і зміцнення прав і повноважень
місцевого та регіонального самоврядування щодо незалежного ухвалення рішень і виконання,
делегованих державною владою, повноважень відносно розподілу і перерозподілу фінансових
ресурсів з метою надання суспільних благ населенню. Фінансова децентралізація включає фінансову
деконцентрацію і фінансову деволюцію. Остання тотожна фінансовій автономії або фінансовій
незалежності місцевого і регіонального самоврядування.
Розробки зарубіжних науковців щодо визначення рівня фінансового забезпечення місцевих та
регіональних урядів значно випереджають українські. Так, Х. Циммерман пропонує здійснення таких
розрахунків:
– нетто-витрат, тобто витрат, які фінансуються з власних джерел доходів;
– співвідношення обов’язкових і добровільних витрат муніципалітетів;
– ступінь втручання ззовні у фінансову діяльність органів місцевого самоврядування11.
Світовою спільнотою була впроваджена методологія визначення податкової (фіскальної)
автономії і фіскальної децентралізації. В країнах ОЕСР також обґрунтовується необхідність дослідження
видаткових повноважень. На їхню думку, витрати субцентральних урядів регулюються, або на них
іншим чином впливає центральний уряд. Тому лише частка витрат дає невідповідне уявлення про
субцентральну видаткову автономію12.
Розуміючи необхідність більш детального дослідження видаткових повноважень, ОЕСР
запроваджує індикатори, які відображають політичні ранжування прав субцентральних урядів на
організацію, регулювання та фінансування надання суспільних благ в кількісних вимірах.
Дані пропонується отримувати через анкетування для кожної політичної області (напрямку
витрат). Кодування відносно просте. Кожна відповідь до анкети була перетворена в низькорівневий
індикатор, використавши коди (для федеральних держав: центральний рівень – 0, регіональний – 3,
місцевий – 7, для постачальників суспільних благ – 10; для унітарних держав: центральний
рівень – 0, місцевий – 5, для постачальників суспільних благ – 10). Чим нижчий рівень, до якого
передані певний обов’язок, роль або завдання, тим більше децентралізовані видаткові повноваження
і вище значення індикатора (яке може легко бути перераховане у відсотки). Анкета структурована за
п’ятьма індикаторами автономії:
– політична автономія – повноваження субцентральних урядів щодо визначення головної
політики та головних аспектів надання суспільних благ (наприклад, субцентральні уряди зобов'язані
чи ні надати певні послуги);
– бюджетна автономія – повноваження субцентральних урядів щодо бюджетних витрат;
– вхідна автономія – повноваження субцентральних урядів на встановлення вхідних аспектів
надання суспільних благ (визначення штату, встановлення заробітної плати тощо);
– вихідна автономія (повноваження субцентральних урядів встановлювати та контролювати
стандарти такі, як, наприклад, якість і кількість наданих послуг (наприклад, право визначити навчальні
плани школи, право заснувати лікарню, право визначити ціни для місцевого міського транспорту,
і т.п.);
– моніторинг і оцінка – повноваження субцентральних урядів проводити оцінку, моніторинг і
еталонне тестування (наприклад, фінансовий контроль, випробування школи, і т.п.).
Конструкція індикатора починається з низькорівневих індикаторів, які описують один специфічний
аспект автономії. Використовуючи техніку випадкової ваги, з низькорівневих індикаторів формується
п'ять горизонтальних індикаторів, які фактично представляють п'ять індикаторів автономії, зазначених
вище. На підставі горизонтальних індикаторів формується єдиний високорівневий індикатор, що
зображує право на видатки в одній субцентральній політичній області. Результати для високорівневого
індикатора визначаються через арифметичний агрегат горизонтальних індикаторів, використовуючи
техніку випадкової ваги.
«Ступінь автономії субнаціональних та місцевих влад у сфері боргової політики оцінюється на
основі аналізу національного законодавства, який встановлює порядок субнаціональних запозичень,
ступеня та механізмів контролю центральної влади за запозиченнями нижчестоящих органів влади,
 Циммерманн, Х. (2003). Муниципальные финансы: учебник. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 110-125.
Bach, S., Blochliger, H., Wallau, D. (2009). The spending power of sub-central governments: a pilot study OECD
Network on Fiscal Relations Across Levels of Government. Paris, 8, 4-5.
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а також кількісних параметрів, що регулюють розміри бюджетного дефіциту, структуру та обсяг
боргу»13.
Варто надати належне започаткованій ОЕСР методології визначення ступеня бюджетної
децентралізації, яка значно просунулася порівняно з використанням двох показників рівня
децентралізації: частки субцентральних урядів у доходах та видатках консолідованих бюджетів та
частки міжбюджетних трансфертів у доходах субцентральних бюджетів. Проте, методологія ОЕСР
потребує подальшого доопрацювання через наявність значних недоліків:
– використання за доходами об’єктивних, а за видатками суб’єктивних індикаторів;
– методологією ОЕСР не пов’язуються податкові повноваження з видатковими;
– методологією ОЕСР не визначається ступінь бюджетної деволюції та бюджетної деконцентрації;
– методологією ОЕСР не передбачається визначення ступеня фінансової децентралізації (не
враховуються фінансові ресурси муніципальних підприємств, організацій та установ; фінансові ресурси
органів самоорганізації населення).
Ми пропонуємо удосконалити методологію визначення ступеня фінансової децентралізації,
деволюції та деконцентрації (зокрема, бюджетної або фіскальної децентралізації, деволюції та
деконцентрації) за видатками (методологія визначення ступеня фінансової децентралізації, деволюції
та деконцентрації (зокрема бюджетної або фіскальної децентралізації, деволюції та деконцентрації) за
доходами розглянута нами у попередніх виданнях14).
Визначимо основні принципи в методології дослідження ступеня фінансової децентралізації,
деволюції та деконцентрації:
1) права місцевого й регіонального самоврядування та їхніх органів повинні бути чітко розділені
на делеговані та власні з повними або частковими повноваженнями;
2) максимально повинні бути використані об’єктивні критерії, методи, прийоми та показники;
3) методи та прийоми визначення ступеня фінансової децентралізації, деволюції та деконцентрації
повинні бути якомога прозорішими та простішими, науково обґрунтованими;
4) при оцінці фінансової децентралізації, деволюції та деконцентрації повинні враховуватися
всі витрати фінансових ресурсів місцевого й регіонального самоврядування та їх органів (бюджетних
ресурсів, фінансових ресурсів комунальних підприємств та фінансових установ, що знаходяться
у власності органів місцевого та регіонального самоврядування, фінансових ресурсів органів
самоорганізації населення, місцевих та регіональних позик);
5) повинна враховуватися участь видатків місцевого й регіонального самоврядування та їхніх
органів у фінансовому вирівнюванні.
Для визначення ступеня фінансової децентралізації, деволюції та деконцентрації вводимо
групи індикаторів за видатками (позначаються великими латинськими літерами). Для відокремлення
підіндикаторів додаються арабські цифри. Перша цифра означає розподіл індикаторів на підіндикатори
першого порядку, друга – другого порядку.
Підіндикатори другого порядку введені з метою розподілу видатків на групи залежно від того, чи
враховуються вони при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
Видаткові індикатори позначаються літерами VA-VD, де перша літера V означає видаткову групу
індикаторів (таблиця 1–3).
Індикатори, що описують видатки місцевого та регіонального самоврядування, розміщені в
порядку зменшення видаткових повноважень: від видатків на виконання необов’язкових власних
повноважень до видатків на виконання делегованих повноважень.
Видатки місцевих/регіональних бюджетів розподіляються за індикаторами та підіндикаторами
відповідно до необхідності виконання власних та делегованих повноважень. Аналогічно розподіляються
за індикаторами та підіндикаторами видатки комунальних підприємств та фінансових установ. При
цьому, видатки, що здійснюються комунальними підприємствами, організаціями та установами за
рахунок бюджетних коштів, не враховуються з метою усунення подвійного рахунку.
Кошти, отримані внаслідок запозичень, також розподіляються за видатковими індикаторами
залежно від напрямків їхнього використання. Відповідно до напрямків використання запозичених
Чернявский, А., Вартапетов, К. (2004). Бюджетная децентрализация в странах с переходной экономикой.
Вопросы экономики, 11, 130.
14
Волохова, І.С. (2014). Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні.
Одеса: Атлант; Volokhova, I.S. (2013). Methodology of determination of degree of financial decentralization on profits.
European Applied Sciences. 1/2, 106-110.
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Характеристика
індикатора

Підіндикатор

Індикатор

Таблиця 1
Видаткові індикатори (VA, VB) визначення ступеня фінансової децентралізації,
деконцентрації та деволюції

VA1

VA

Видатки на виконання
органами місцевого
та регіонального
самоврядування
власних необов’язкових
повноважень

VA2
VA3
VA4
VB1

VB

Видатки на виконання
органами місцевого
та регіонального
самоврядування
власних обов’язкових
повноважень

VB2
VB3
VB4

Повноваження органів місцевого та
регіонального самоврядування

Самостійно встановлює видаткові нормативи
та стандарти, а також способи надання
суспільних благ
Самостійно встановлює лише видаткові
нормативи та стандарти
Самостійно встановлює лише способи надання
суспільних благ
Державна влада встановлює видаткові
нормативи та стандарти, а також способи
надання суспільних благ
Самостійно встановлює видаткові нормативи та
стандарти, а також способи надання суспільних
благ
Самостійно встановлює лише видаткові
нормативи та стандарти
Самостійно встановлює лише способи надання
суспільних благ
Державна влада встановлює видаткові
нормативи та стандарти, а також способи
надання суспільних благ

Видатки
враховуються
при визначенні
міжбюджетних
трансфертів
ні

так

VA11

VA12

VA21

VA22

VA31

VA32

VA41

VA42

VB11

VB12

VB21

VB22

VB31

VB32

VB41

VB42

VC

VD
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Характеристика
індикатора

Видатки органів
самоорганізації населення
(без урахування бюджетних
коштів)

Витрати комунальних
підприємств та фінансових
установ (за винятком
коштів, отриманих з
бюджету)

Видатки
враховуються
при визначенні
міжбюджетних
трансфертів

Підіндикатор

Індикатор

Таблиця 2
Видаткові індикатори (VC, VD) визначення ступеня фінансової децентралізації,
деконцентрації та деволюції

Повноваження органів місцевого та
регіонального самоврядування

Х

Х

Х

Х

VD1

Самостійно встановлює видаткові
нормативи та стандарти, а також способи
надання благ

Х

Х

VD2

Самостійно встановлює лише видаткові
нормативи та стандарти

Х

Х

VD3

Самостійно встановлює лише способи
надання благ

Х

Х

VD4

Державна влада встановлює видаткові
нормативи та стандарти, а також способи
надання благ

Х

Х

ні

так
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Характеристика індикатора

Підіндикатор

Індикатор

Таблиця 3
Видаткові індикатори (VF, VG) визначення ступеня фінансової децентралізації,
деконцентрації та деволюції

VF1

VF

VG

Видатки на погашення позик
та відсотків за ними

Видатки на виконання
органами місцевого та
регіонального самоврядування
делегованих повноважень

VF2
VF3

Повноваження органів місцевого та
регіонального самоврядування
Позики комунальних підприємств і
фінансових установ, гарантовані органами
місцевого і регіонального самоврядування
Самостійно встановлюють порядок
запозичень та визначають структуру
боргу
Самостійно встановлюють порядок
запозичень

Видатки
враховуються
при визначенні
міжбюджетних
трансфертів
ні
так
Х

Х

Х

Х

Х

Х

VF4

Самостійно визначають структуру боргу

Х

VB32

VF5

Відсутні повноваження

Х

Х

VG

Державною владою встановлюються
видаткові нормативи та стандарти, а
також способи надання суспільних благ

VG1

VG2

коштів розподіляються за видатковими індикаторами сплачені відсотки. Повернення позик описується
індикатором VF.
Індикатор VC описує витрачання коштів органами самоорганізації населення. При цьому також
видатки органів самоорганізації населення, здійсненні за рахунок бюджетних коштів, з метою усунення
подвійного обліку, не враховуються.
З метою визначення ступеня деволюції, деконцентрації та децентралізації по видатках необхідно
за індикаторами та підіндикаторами згрупувати видатки місцевого та регіонального самоврядування.
Отримані абсолютні дані за індикаторами та підіндикаторами необхідно віднести (розділити) відповідно
до загального обсягу зведених видатків (державних видатків і видатків місцевого та регіонального
самоврядування) держави та помножити на сто відсотків.
Сума розрахованих часток за всіма видатковими індикаторами буде ступенем децентралізації
фінансових ресурсів по видатках, що виражена у відсотках до загальної суми видатків держави.
Сума часток за видатковими підіндикаторами VA11, VA21, VA31, VB11, VB21, VB31, VD1, VD2,
VD3, VF1, VF2, VF3 та за індикатором VC визначає ступінь фінансової деволюції по видатках.
Таким чином, ступінь фінансової деволюції враховує частку фінансових ресурсів, що
використовуються на виконання власних повноважень, у разі самостійного встановлення видаткових
нормативів та стандартів та/або способів надання суспільних благ. Видатки не повинні брати участь під
час бюджетного вирівнювання.
Сума часток решти видаткових підіндикаторів дорівнює ступеню фінансової деконцентрації по
видатках.
Ступінь фінансової деволюції та ступінь фінансової деконцентрації в сумі дорівнює ступеню
фінансової децентралізації.
Методологія визначення ступеня фінансової децентралізації дозволяє відповідно визначити
ступені бюджетної або фіскальної децентралізації, деволюції та деконцентрації.
Отже, розробка етапів проведення фінансової децентралізації в країнах неможлива без відповідної
оцінки досягнутого рівня фінансових деволюції, деконцентрації, та, відповідно, децентралізації. Це
обґрунтовує особливу актуальність дослідження методології визначення рівня відповідних показників.
Наразі найповнішу інформацію спроможна надати методологія визначення бюджетної децентралізації
ОЕСР, яка також повною мірою не оцінює фінансові аспекти діяльності місцевого та регіонального
самоврядування.
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У результаті дослідження автором удосконалено методологію визначення ступеня фінансової
децентралізації, деволюції та деконцентрації по видатках. Було визначено основні принципи в
методології дослідження цих показників, введені видаткові індикатори.
Удосконалена методологія надає можливість отримати об’єктивні показники, які допоможуть
приймати рішення щодо передання та делегування видаткових повноважень органам місцевого та
регіонального самоврядування.
Розглянуті питання є основою для подальших глибших прикладних розробок, пов’язаних
з необхідністю проведення фінансової децентралізації в пострадянських та інших країнах, для
подальшого системного реформування їх територіальних фінансів з метою досягнення ефективної
фінансової діяльності органів територіального самоврядування.
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