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Постановка проблеми. Актуальність дослі-
дження методології визначення ступеня фінан-
сової автономії місцевого самоврядування 
зумовлює реформа децентралізації публічного 
управління.

Місцеве самоврядування найефективніше 
у вирішенні проблем муніципального і регіо-
нального розвитку. Крім того, суб’єкти ухвален-
ня рішень не лише повинні знаходитися най-
ближче до громадян – жителів територіальних 
громад (муніципалітетів), але і включати остан-
ніх. Місцева і регіональна влада компетентні-
ша в питаннях задоволення потреб населення 
відповідних територіальних одиниць порівня-
но з центральними органами влади. Фінансо-
ва децентралізація дозволяє реалізовувати на 
практиці принцип відповідності повноважень 
і відповідальності.

Однак, як свідчать перші результати, незва-
жаючи на позитивний ефект передачі повнова-
жень на місцях для розв’язання проблем регіо-
нального розвитку та підвищення ефективності 
управління, збільшення витрат органів місцево-
го самоврядування не підкріплені відповідним 
зростанням фінансових ресурсів, достатніх для 
їх покриття. Тому для подальшої ефективної 
реалізації децентралізаційних процесів у країні 
й досягнення соціально-економічного розвитку 
регіонів проблеми відповідності видатків місцевих 
бюджетів їх фінансовому забезпеченню, оцінка 
ступеня фінансової автономії місцевого самовря-
дування потребують поглибленого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В українській науці протягом останніх років 
дедалі більше уваги приділено проблемам 

ефективності проведення децентралізації, 
визначенню сутності її змісту та видів. Дослід-
жуючи процес децентралізації та здійснюючи 
його оцінку, вітчизняні вчені часто аналізують 
питання фінансової автономії, фінансової неза-
лежності, фінансової забезпеченості, фінан-
сової спроможності з виділенням показників 
(системи показників, інтегральних показників, 
моделей) для оцінки таких явищ. Проблематику 
децентралізації і її фінансових аспектів відобра-
жено в працях таких науковців, як Н. Бикида-
рова, О. Богорад, О. Бориславська, І. Вахович, 
І. Волохова, М. Карлін, О. Кириленко, І. Луні-
на, О. Невелов, В. Падалка, М. Пiдмогильний, 
С. Осипенко та ін.

Метою статті є дослідження методик визна-
чення ступеня фінансової автономії місцевого 
самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Фундамен-
тальним принципом організації та діяльності 
місцевого самоврядування є його самостій-
ність, або, як часто цей принцип позначається 
в міжнародних документах і нормативно-пра-
вових актах зарубіжних країн, принцип місце-
вої автономії. Термін «автономiя» походить вiд 
грецького слова αυτοηομια – самоврядування, 
що в буквальному розумiннi означає самоза-
коння (вiд αυτος – сам i ηομος – закон) [6, с. 88]. 
Самоврядування (автономне функцiонування) 
означає, що рiшення органiзацiї (у т. ч. й тери-
торiальної), яка має автономiю, приймають її 
члени, котрі вирiшують свої справи спільно. 
Така органiзацiя для управлiння своїми справа-
ми створює свій апарат, не втрачаючи власти-
востей самоврядування [10, с. 62].
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О. Богорад, О. Невелєв, В. Падалка, М. Пiд-
могильний визначають фінансову автономію як 
надання органовi мiсцевого самоврядування 
права на володiння i розпорядження коштами, 
достатнiми для здiйснення його функцiй i повно-
важень. Частина вказаних коштiв повинна фор-
муватися за рахунок мiсцевих податкiв i зборiв, 
ставки яких, у межах закону, мають визначати 
самi органи мiсцевого самоврядування. Фiнан-
сова автономiя передбачає формування само-
стiйних бюджетiв територiй і населених пунктiв 
[1, с. 76–81].

О. Кириленко визначає фінансову автономію 
місцевих органів влади як фінансову незалеж-
ність цих органів у виконанні покладених на них 
функцій.

А. Нестеренко характеризує фінансову авто-
номію як мету, котру прагнуть досягти органи 
мiсцевого самоврядування в процесi здiйснення 
їх дiяльностi, пов’язаної з фiнансовим забезпе-
ченням соцiально-економiчних програм розвит-
ку вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних 
одиниць. Фiнансова автономiя органiв мiсцево-
го самоврядування – це їх можливiсть самостiй-
но здiйснювати фiнансове забезпечення влас-
них повноважень за рахунок власних доходних 
джерел.

У зарубiжнiй практицi використовують також 
поняття фiнансової незалежностi. «Фiнан-
сова незалежнiсть – це право органiв місце-
вого самоврядування на власну фiнансову 
дiяльнiсть i формування власного бюджету» 
[12, с. 724–730]. За визначенням українських 
вчених, фiнансова незалежнiсть виникає тодi, 
коли органи мiсцевого самоврядування само-
стiйно фiнансують виконання прийнятих ними 
рiшень [1, с. 139; 7, с. 34–43]. Фiнансова неза-
лежнiсть з цього погляду означає посилення 
фiнансової вiдповiдальностi органiв мiсцевого 
самоврядування за використання коштiв мiс-
цевого бюджету, дає змогу їм бiльш ефективно 
дiяти в межах наданих повноважень і вирiшува-
ти покладенi на них завдання [5, с. 244].

Фiнансова незалежнiсть органiв мiсцево-
го самоврядування формується на засадах 
дотримання територiальних iнтересiв стосовно 
соцiально-економiчного розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць і реалiзується, 
виходячи з принципу економiчної доцiльностi. 
Межi фiнансової незалежностi органiв мiсце-
вого самоврядування визначаються норма-
тивно-правовими актами. Вони окреслюють 
(повиннi окреслювати) межi фiнансової неза-

лежностi органiв мiсцевого самоврядування 
стосовно їх функцiй і фiнансування виконання 
цих функцiй.

Фiнансова автономiя органiв мiсцевого само-
врядування – це їх фiнансова незалежнiсть 
у виконаннi покладених на них функцiй і повно-
важень [10, с. 62]. Як вже зазначалося, така авто-
номiя проявляється у процесi самостiйного фор-
мування, розподiлу та використання фiнансових 
ресурсiв органами мiсцевого самоврядування.

Для визначення рівня фінансової автоно-
мії в розвинутих країнах використовують такі 
показники [4; 9; 12]:

 – податкової автономії (співвідношення об-
сягу податкових надходжень у місцевих бюдже-
тах до загального обсягу доходів відповідних 
бюджетів);

 – коефіцієнт бюджетної забезпеченості К_
бз (нормативне значення дорівнює чи більше 
1), що розраховують за формулою:

Кбз =
�𝑅𝑅дб + 𝑅𝑅мб� − (𝐹𝐹 + 𝐵𝐵 + 𝐷𝐷мб)

Едб + Емб
≥ 1

ДДнj(ti + 1) = �Днj(ti) х �1 − KH
j �� х Kk

𝐾𝐾𝐻𝐻
𝑗𝑗 =  

𝑇𝑇𝐻𝐻(𝑡𝑡𝑖𝑖 + 1)
𝑇𝑇�  (𝑡𝑡𝑖𝑖 + 1)

,      (1)

де Rдб – зібрані на територіях адміністратив-
но-територіальних одиниць і зараховані в Дер-
жавний бюджет податкові та неподаткові доходи;

Rмб – зібрані на територіях адміністратив-
но-територіальних одиниць і зараховані в міс-
цеві бюджети податкові та неподаткові доходи 
відповідних бюджетів;

Едб – видатки місцевих бюджетів без вну-
трішнього обороту;

Емб – прямі видатки Державного бюджету  
на території адміністративно-територіальної 
одиниці;

F – фінансова допомога з Державного 
бюджету місцевим бюджетам;

В – різниця між зібраними на території адміні-
стративно-територіальної одиниці та зарахова-
ними в Державний бюджет доходами і загальним 
обсягів видатків Державного бюджету на тери-
торії адміністративно-територіальної одиниці;

 – потенціал самозабезпечення адміністра-
тивно-територіальної одиниці, який розрахову-
ють за формулою:

Кбз =
�𝑅𝑅дб + 𝑅𝑅мб� − (𝐹𝐹 + 𝐵𝐵 + 𝐷𝐷мб)

Едб + Емб
≥ 1

ДДнj(ti + 1) = �Днj(ti) х �1 − KH
j �� х Kk

𝐾𝐾𝐻𝐻
𝑗𝑗 =  

𝑇𝑇𝐻𝐻(𝑡𝑡𝑖𝑖 + 1)
𝑇𝑇�  (𝑡𝑡𝑖𝑖 + 1)

,   (2)
де ДДHj (ti+1) – потенціал забезпечення  

j-ої адміністративно-територіальної одиниці 
у (t+1) році;

ДHj (ti) – доходи на душу населення j-ої адмі-
ністративно-територіальної одиниці у і-му році;

KH
j – коефіцієнт економічної активності  

j-ої адміністративно-територіальної одиниці, що 
розраховується за формулою:
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Кбз =
�𝑅𝑅дб + 𝑅𝑅мб� − (𝐹𝐹 + 𝐵𝐵 + 𝐷𝐷мб)

Едб + Емб
≥ 1

ДДнj(ti + 1) = �Днj(ti) х �1 − KH
j �� х Kk

𝐾𝐾𝐻𝐻
𝑗𝑗 =  

𝑇𝑇𝐻𝐻(𝑡𝑡𝑖𝑖 + 1)
𝑇𝑇�  (𝑡𝑡𝑖𝑖 + 1)

,                   (3)

де TH (ti+1) – темпи економічного росту  
j-ої адміністративно-територіальної одиниці 
у (і+1) році;

Т(ti+1) – середні темпи економічного росту 
у (і+1) році по країні;

Kk – коефіцієнт корекції (його приймають як 
рівень інфляції).

Міжбюджетні відносини є одним із найбільш 
широко застосовуваних фінансових механізмів 
держави, що використовується для подолан-
ня диспропорцій у ресурсному забезпеченні 
різних територій, підтримки збалансованості 
та стимулювання розвитку економіки регіонів 
через сукупність форм, засобів та інструмен-
тів організації міжбюджетних відносин. Міжбю-
джетні трансферти є однією з основних форм 
реалізації міжбюджетних відносин і спрямовані 
на збалансування та вирівнювання фінансової 
спроможності відповідних бюджетів. Міжбю-
джетні трансферти – це кошти, які безоплатно 
і безповоротно передаються з одного бюдже-
ту до іншого [10, c. 232–245]. Тому для оцінки 
рівня фінансової автономії органів місцевого 
самоврядування варто враховувати обсяг між-
бюджетних трансфертів.

На основі обсягу міжбюджетних трансфе-
тів розраховують такі показники оцінки рівня 
фінансової залежності органів місцевогосамо-
врядування:

1) фіскальної (фінансової) залежності міс-
цевих органів влади за доходами або питомої 
ваги трансфертів у доходах місцевого бюджету 
(тобто співвідношення між обсягом трансфертів 
і загальним обсягом доходів відповідного місце-
вого бюджету) [1; 7; 10];

2) фіскальної (фінансової) залежності міс-
цевих органів влади за видатками або питомої 
ваги трансфертів у видатках місцевого бюдже-
ту (тобто співвідношення між обсягом транс-
фертів і загальним обсягом видатків місцевого 
бюджету).

Оберненими до показників фінансової 
залежності місцевих органів влади за дохода-
ми (видатками) виступають конкретно-терито-
ріальні показники фінансової автономії органів 
місцевого самоврядування, що відображають 
ступінь незалежності місцевих бюджетів від 
бюджету центральних органів влади: 1) фінан-
сова автономія органів місцевого самовряду-
вання за доходами (співвідношення власних 
доходів місцевого бюджету до його поточних 

доходів) [3, с. 309]; 2) фінансова автономія 
органів місцевого самоврядування за видатка-
ми (співвідношення видатків бюджету без ура-
хування обсягу дотацій бюджетам нижчого рів-
ня до поточних видатків місцевого бюджету).

Показники фінансової залежності, транс-
фертної залежності та фінансової автономії 
органів місцевого самоврядування за доходами 
(видатками) взаємопов’язані:

ФЗ = ФА х ТЗ,                        (4)
де ФЗ – фінансова залежність місцевих орга-

нів влади за доходами (видатками) або питома 
вага трансфертів у доходах (видатках) місцево-
го бюджету;

ФА – фінансова автономія органів місцевого 
самоврядування за доходами (видатками);

ТЗ – трансфертна залежність місцевих орга-
нів влади за доходами (видатками).

Таким чином, ступінь фінансової автономії 
органів місцевого самоврядування за доходами 
(видатками) можна визначити на основі показ-
ників фінансової залежності та трансфертної 
залежності місцевих органів влади за доходами 
(видатками).

Світовою спільнотою була упроваджена 
методологія визначення ступеня податкової 
(фіскальною) автономії та фіскальної децен-
тралізації місцевих органів влади. У країнах 
ОЕСР також обґрунтовується необхідність 
дослідження видаткових повноважень. На їхню 
думку, витрати місцевих органів влади регулю-
ються або на них іншим образом впливає цен-
тральний уряд. Тому лише частка витрат дає 
невідповідне уявлення про місцеву видаткову 
автономію місцевого самоврядування.

Розуміючи необхідність більш детального 
дослідження видаткових повноважень, ОЕСР 
запроваджує індикатори, які відображають полі-
тичні ранжування прав місцевого самоврядуван-
ня на організацію, регулювання та фінансуван-
ня надання суспільних благ у кількісних вимірах.

Дані пропонується отримувати через анкету-
вання для кожної політичної області (напрямку 
витрат). Кодування відносно просте. Кожна від-
повідь до анкети була перетворена в низько-
рівневий індикатор з використанням кодів (для 
федеральних держав: центральний рівень – 0, 
регіональний – 3, місцевий – 7, для постачаль-
ників суспільних благ – 10; для унітарних дер-
жав: центральний рівень – 0, місцевий – 5, для 
постачальників суспільних благ – 10). Чим ниж-
чий рівень, до якого певний обов’язок, роль або 
завдання передані, тим більше децентралізо-
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вані видаткові повноваження і вище значення 
індикатора (яке може легко бути перераховане 
у відсотки). Анкета структурована за п’ятьма 
індикаторами автономії:

1) політична автономія – повноваження 
місцевого самоврядування щодо визначення 
головної політики та головних аспектів надання 
суспільних благ;

2) бюджетна автономія – повноваження 
місцевого самоврядування щодо бюджетних 
витрат;

3) вхідна автономія – повноваження місце-
вого самоврядування на встановлення вхідних 
аспектів надання суспільних благ (визначення 
штату, встановлення заробітної плати тощо);

4) вихідна автономія – повноваження місце-
вого самоврядування встановлювати та кон-
тролювати стандарти, такі як, наприклад, якість 
і кількість наданих послуг;

5) моніторинг і оцінка – повноваження місце-
вого самоврядування проводити оцінку, моніто-
ринг і еталонне тестування (наприклад, фінан-
совий контроль, випробування школи і т. п.).

Конструкція індикатора починається з низь-
корівневих індикаторів, які описують один спе-
цифічний аспект автономії. Використовуючи 
техніку випадкової ваги, з низькорівневих інди-
каторів формується п’ять горизонтальних інди-
каторів, що фактично представляють п’ять інди-
каторів автономії, зазначених вище. На підставі 
горизонтальних індикаторів формується єди-
ний високорівневий індикатор, який зображує 
право на видатки в одній субцентральній полі-
тичній області. Результати для високорівневого 
індикатора визначаються через арифметичний 
агрегат горизонтальних індикаторів, використо-
вуючи техніку випадкової ваги.

Варто надати належне започаткованій ОЕСР 
методології визначення ступеня бюджетної 
децентралізації, що значно просунулася порів-
няно з використанням двох показників рівня 
децентралізації: частки місцевих бюджетів 
у доходах і видатках зведених бюджетів і частки 
міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих 
бюджетів. Проте методологія ОЕСР потребує 
подальшого доопрацювання через наявність 
значних недоліків: 1) використання за дохода-
ми об’єктивних, а за видатками – суб’єктивних 
індикаторів; 2) методологією ОЕСР не пов’я-
зуються податкові повноваження з видаткови-
ми; 3) методологією ОЕСР не передбачається 
визначення ступеня фінансової децентраліза-
ції (не враховуються фінансові ресурси муні-

ципальних підприємств, організацій та уста-
нов; фінансові ресурси органів самоорганізації  
населення).

Висновки і пропозиції. Демократичний 
розвиток більшості сучасних країн світу немож-
ливо уявити без ефективної та дієвої системи 
місцевого самоврядування. Демократичність 
цього інституту публічної влади полягає у його 
широкому колі громадянського представництва 
і значному рівні спеціалізації щодо вирішення 
місцевих, локальних проблем. Ефективність 
його діяльності полягає у здатності влади опти-
мізувати діяльність територіальної громади 
проводити організаційні заходи економічного, 
політичного, соціального й культурного характе-
ру. Самодостатність місцевого самоврядування 
забезпечується його фінансовою автономією. 
Фінансова автономія органів місцевого само-
врядування – це законодавчо визначені пов-
новаження органів місцевого самоврядування 
стосовно формування, розподілу та викори-
стання фінансових ресурсів.

Наявне методичне забезпечення визначен-
ня рівня фінансової автономії органів місце-
вого самоврядування не є достатнім і містить 
суттєві недоліки, основними з яких є некомп-
лексний характер оцінювання такої автоно-
мії, відсутність взаємозв’язку між оцінкою 
рівня фінансової автономії та рівнем соціально- 
економічного розвитку адміністративно-тери-
торіальної одиниці.

Нині найповнішу інформацію щодо рівня 
фінансової автономії органів місцевого само-
врядування спроможна надати методологія 
визначення ступеня податкової (фіскальною) 
автономії та фіскальної децентралізації ОЕСР.

Розглянуті питання є основою для подаль-
ших глибших прикладних розробок, пов’язаних 
із необхідністю удосконалення методик визна-
чення рівня фінансової автономії місцевого 
самоврядування.
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Пилипенко Я. В. Методология определения степени финансовой автономии местного 
самоуправления

В  статье  рассмотрена  сущность финансовой  автономии  местного  самоуправления. 
Охарактеризованы основные показатели оценки уровня финансовой автономии местного 
самоуправления. Установлено, что методическое обеспечение определения уровня финан-
совой автономии местного самоуправления не является достаточным и содержит суще-
ственные недостатки, основными из которых являются некомплексный характер оцени-
вания такой автономии.
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Pylypenko Ya. V. Methodology of determination of financial autonomy of local government
The article considered the essence of financial autonomy of local government. The main indica-

tors of the level of financial autonomy of local self-government are described. It has been established 
that the methodological provision of the level of financial autonomy of local government is not suf-
ficient and contains significant disadvantages, the main of which is the incomplete character of the 
assessment of such autonomy.
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