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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Події 2013—2014 рр., що призвели до підписання й

ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, остаточно закріпили євро�
пейський вектор розвитку нашої держави й довели не�
обхідність трансформації системи державного управ�
ління, зокрема у частині запровадження реальної, а не
декларативної децентралізації владних повноважень.
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Актуальність статті визначається необхідністю подальшого теоретичного обгрунтування запровадL

ження в Україні широкої фінансової децентралізації, зокрема у частині її боргової компоненти, спрямоL

ваної на забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування у питаннях виконання

покладених на них завдань. У статті розглянуто теоретичну сутність децентралізації, її складові. ПроанаL

лізовано спільні та відмінні риси понять фінансової, бюджетної, фіскальної та податкової видів децентL

ралізації. Досліджено взаємозв'язок між такими видами децентралізації. Проведено порівняльний аналіз

зарубіжного і вітчизняного досвіду щодо визначення поняття, що характеризує фінансовий аспект деL

централізації. Обгрунтовано необхідність виокремлення боргової децентралізації як складової фінансоL

вої децентралізації й представлено авторське визначення цього поняття. Запропоновано модель реаліL

зації боргової децентралізації.

Relevance of the article is determined by the need for further study of theoretical justification of fiscal

decentralization in Ukraine, particularly in its debt component, which is aimed on the ensuring of local authorities'

financial autonomy in matters of their functions performance. In the article the theoretical essence of

decentralization and its components was considered. The common features of financial, budgetary, fiscal and

tax types of decentralization was analyzed. The relationship between these types of decentralization was

investigated. The comparative analysis of foreign and Ukrainian experience of the definition which characterizes

the financial aspect of decentralization was done. The necessity of separation of debt decentralization as part of

the financial decentralization was substantiated and the author's definition of this category was presented. The

model of debt decentralization was proposed.
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Однак така децентралізація без реформування систе�
ми міжбюджетних відносин й забезпечення твердої
фінансово�матеріальної основи органів місцевого са�
моврядування, у тому числі й у частині вільного їх дос�
тупу до боргових джерел фінансових ресурсів є непов�
ною й неефективною. Тож, починаючи з 2014 р., коли
було схвалено Концепцію реформування місцевого са�
моврядування та територіальної організації влади в



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

111www.economy.in.ua

Україні [1], український уряд працює у напрямку реа�
лізації реформи децентралізації влади та фінансової
децентралізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань децентралізації фінансових

повноважень присвячені роботи багатьох зарубіжних і
вітчизняних науковців, серед яких: Дж. Б'юкенен, Ч. Ті�
бу, В. Оутс, Дж. Стігліц, Р. Масгрейв, В.Л. Андрущенко,
І.С. Волохова, В.І. Кравченко, О.П. Кириленко, В.М. Фе�
досов, В.І. Кравченко, І.О. Луніна, Л.Л. Тарангул, Ю.Б. Іва�
нов, Л.І. Якобсон. Незважаючи на вагомий внесок цих
відомих науковців у розробку питань фінансової децен�
тралізації, учені здебільшого розглядають її окремі
практичні аспекти у контексті вирішення широкого ком�
плексу питань упорядкування елементів бюджетного
процесу. Питання ж забезпечення децентралізації бюд�
жетних повноважень у сфері залучення і використання
позикових коштів органами місцевого самоврядування
до цього часу залишалися поза увагою учених та грун�
товно не розглядались.

ПОСТАВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у проведенні аналізу сучасних

наукових поглядів щодо визначення сутності складових
фінансової децентралізації, теоретичному обгрунту�
ванні доцільності виокремлення компоненти фінансо�
вої децентралізації у окрему її форму — боргову децен�
тралізацію, й представленні авторського бачення моделі
її реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "децентралізація" не є новим у науковій
літературі: у середині ХІХ ст. його ввів А. де Токвіль,
який писав: "...Французька революція почалася з по�
штовху до децентралізації... але стала, зрештою — роз�
ширеною централізацією" [2, с. 10]. На семантичному
рівні децентралізація (з лат. de — "заперечення",
centralis — "центральний", "середній") трактується як
скасування або послаблення централізації [3, с. 290].
М. Белл під децентралізацією розуміє "спосіб виміру
величини переходу національної економіки від адміні�
стративно�командної до ринкової" [4, с. 30]. І.Я. Чугу�
нов зазначає, що децентралізація являє собою переда�
вання владних повноважень від органів центральної
влади до органів регіонального рівня та органів само�

врядування [5, с. 723]. У широкому розумінні децент�
ралізація — це розширення повноважень органів місце�
вого самоврядування за рахунок повноважень цент�
ральних органів виконавчої влади з метою оптимізації
і підвищення ефективності управління суспільно важ�
ливими справами, найповнішої реалізації регіональних
і місцевих інтересів [6, с. 34]. Тобто реалізація політи�
ки децентралізації, яка сприяє передачі ключових по�
вноважень "згори�вниз", передбачає необхідність уз�
годження політичних інтересів держави та органів
місцевого самоврядування.

О.М. Бориславська [7] наголошує, що децентралі�
зація є складним поняттям, яке можна розкривати че�
рез його вплив на: адміністративно�територіальний
устрій держави, систему органів публічної влади, роз�
поділ між нею функцій, повноважень та фінансових ре�
сурсів. Такий стан речей призводить до появи великої
кількості видів децентралізації, серед яких: економічна
(ринкова), адміністративна, політична, екологічна,
фіскальна, бюджетна, фінансова, податкова тощо [7; 8;
9]. У рамках даного дослідження буде здійснено розг�
ляд саме фінансових аспектів децентралізації. Адже у
своїх працях учені [8; 9] одностайно наголошують, що
ключову роль у забезпеченні реалізації державної полі�
тики децентралізації займає розмежування дохідних і
видаткових повноважень між центральним і місцевими
рівнями влади й забезпечення останніх фінансовими
ресурсами, достатніми для вирішення власних і делего�
ваних повноважень. При цьому українські науковці од�
ночасно використовують у своїх роботах різні категорії,
пов'язані з фінансовим аспектом децентралізації:
"фінансова децентралізація" [10; 11], "бюджетна децен�
тралізація" [4; 8; 12], "фіскальна децентралізація" [11;
13], "податкова децентралізація" [9; 14], й найчастіше ви�
користовують їх як синонімічні терміни (табл. 1). Тож
важливим є розгляд сучасних наукових поглядів щодо
визначення сутності даних понять та їх порівняння.
Адже, на нашу думку, кожній з цих категорій властиві
певні особливості й рівень охоплення складових місце�
вих фінансів.

За двома виокремленими у таблиці 1 видами децен�
тралізації — фіскальною та фінансовою — просте�
жується суттєва близькість: дослідниками відзначаєть�
ся, що вони обидва охоплюють усю систему місцевих
фінансів й визначаються розширенням фінансової са�
мостійності органів місцевого самоврядування. Урахо�
вуючи також, що застосування категорії "фіскальна де�

Таблиця 1. Систематизація наукових поглядів щодо трактування сутності окремих видів децентралізації
у контексті її фінансового аспекту

Джерело: складено автором самостійно.

Поняття Визначення поняття

Фіскальна 
децентралізація 

Це здатність місцевого самоврядування незалежно і ефективно забезпечувати суспільними послугами шляхом 
узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями [15] 
Це розширення прав і компетенцій місцевих органів влади у сфері місцевих фінансів [16] 
Це розширення прав місцевих органів влади у сфері фіскальної політики, самостійного управління фінансовими 
ресурсами з урахуванням потреб територіальних спільнот та особливостей розвитку адміністративно-
територіальних одиниць [6] 

Фінансова 
децентралізація 

Це процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання між центральним і 
локальним рівнями управління [10] 
Це процес розподілу функцій, фінансових ресурсів та видаткових повноважень між державною владою та 
органами місцевого самоврядування [15] 
Слід розглядати не лише передачу фінансових ресурсів. Цей процес значно ширший та включає також передачу 
повноважень у фінансовій сфері (видаткових, дохідних, податкових) [9] 

Бюджетна 
децентралізація 

Сукупність взаємовідносин між центральними та місцевими органами влади, що виникають у процесі 
розмежування прав та відповідальності в сфері прийняття рішень щодо формування та використання 
бюджетних ресурсів [8] 
Це процес розподілу функцій, компетенцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання між 
центральним і місцевими рівнями влади та управління [17] 
Слід розуміти будь-які види мобілізації фінансових ресурсів у бюджетах органів місцевого самоврядування [4]

Податкова 
децентралізація 

Процес розширення і зміцнення прав та повноважень місцевого та регіонального самоврядування стосовно 
незалежного прийняття рішень та виконання делегованих державною владою повноважень щодо формування 
територіальних бюджетів за рахунок надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів [9] 
Характеризує процеси формування бюджетів органів місцевого самоврядування щодо використання податків і 
зборів, а також їх впливу на подолання територіальних диспропорцій [15] 
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централізація" (fiscal decentralization) є переважно по�
ширеним у західній науковій літературі, а поняття
"фінансова децентралізація" — у розробках вітчизня�
них учених, ми приходимо до висновку про їхню то�
тожність. Використання поняття саме фіскальної децен�
тралізації у західній науковій літературі є традиційним:
у зарубіжну наукову дискусію фіскальна децентраліза�
ція увійшла ще у середині XX ст. Американський еко�
номіст Ч. Тібу, який є одним з основоположників ідеї
фіскальної децентралізації, у своїх працях "Чиста тео�
рія локальних витрат" (1956 р.) [18] та "Економічна тео�
рія фіскальної децентралізації" (1961 р.) [19] довів, що
видатки органів місцевого самоврядування відповідати�
муть індивідуальним уподобанням і потребам спожи�
вачів суспільних благ лише за умови фіскальної авто�
номії цих органів влади. На думку Ч. Тібу, фіскальна де�
централізація сприяє зростанню автономії органів
місцевої влади у питаннях фінансування і забезпечення
ними надання суспільних благ. Він висуває свою відому
гіпотезу, що стосується механізму визначення уподо�
бань індивідів�споживачів суспільних благ (так звана
"гіпотеза чи модель Тібу"), яка знайшла свій розвиток у
роботах Л.І. Якобсона та сформульована наступним чи�
ном: "…при наличии большого числа территориальных
единиц и интенсивной миграции населения бюджетная
децентрализация способствует Парето�улучшениям,
так как она создаёт предпосылки для адекватного вы�
явления предпочтений, касающихся локальных обще�
ственных благ, и наиболее полной реализации этих
предпочтений" [20, с. 338—339]. У такому разі модель
Тібу є подібною ринковому механізму, де кожний
індивід, переїжджаючи у іншу місцевість, вибирає для
себе найбільш прийнятний кошик суспільних благ та
його ціну — податки. Тобто, врешті�решт, мова йде про
конкуренцію у сфері надання чи виробництва суспіль�
них благ. Таку ж думку розділяє і відомий український
економіст Ю.Б. Іванов, який зазначає, що "фіскальна де�
централізація призводить до виникнення конкуренції
між субнаціональними утвореннями" [21, с. 184].

Інший відомий економіст Р. Масгрейв у своїх пра�
цях звернув увагу на питання розмежування повнова�
жень між ланками управління: він розробив класифіка�
цію суспільних завдань, яка визначає доцільність закрі�
плення тих чи інших функцій за відповідними рівнями
управління [15, с. 137]. Учений вважав, що децентралі�
зація сприяє ефективному розміщенню ресурсів: "…за�
безпечення суспільними благами на місцевому рівні
ефективне у випадку, коли вигоди від споживання діста�

ються місцевим мешканцям, як, наприклад, при освіт�
ленні вулиць. Забезпечення суспільними благами на дер�
жавному рівні ефективне у випадку, коли вигоди від спо�
живання є загальнонаціональними, наприклад, націо�
нальна оборона" [22, с. 105]; у цьому й полягає алока�
ційна функція державних фінансів, яку уперше було за�
пропоновано саме цим американським ученим.

Вагомий внесок у розвиток теорії фіскальної децен�
тралізації зробив англійський економіст В. Оутс, який
вивів теорему децентралізації: якщо децентралізація не
впливає на рівень витрат, то децентралізовано ухвале�
не рішення щодо постачання локального суспільного
блага має бути більш ефективним за централізоване або
не поступатися йому з точки зору ефективності [23].
В. Оутс поступово доводить, що децентралізація сприяє
кращому забезпеченню потреб місцевого населення в
умовах асиметричності інформації органами місцевого
самоврядування, ніж центральною ланкою управління.

Як уже вище зазначалося, у вітчизняній економічній
думці широко вживаним є поняття фінансової децент�
ралізації, яке практично повністю ототожнюється з
поняттям фіскальної децентралізації. Водночас ви�
окремлення ще й податкової децентралізації ускладнює
процес класифікації видів децентралізації за її фінан�
совим аспектом. Однак податкова децентралізація не є
тотожною фіскальній, вона ураховує лише процес роз�
ширення доходних повноважень органів місцевого са�
моврядування, перш за усе, їх компоненти, пов'язаної
зі справлянням місцевих податків і зборів. Щодо визна�
чення сутності категорії "бюджетна децентралізація",
то в наукових працях учених остання уособлює процес
розподілу повноважень і фінансових ресурсів між рівня�
ми бюджетної системи, й визначає відповідальність у
сфері формування і використання бюджетних ресурсів
органів місцевого самоврядування. Л.І. Якобсон наго�
лошує, що бюджетна децентралізація є основою фіс�
кального федералізму [20].

Таким чином, у результаті аналізу різних видів де�
централізації у фінансовому аспекті автор доходить
висновку, що найбільш комплексним поняттям є по�
няття фінансової (фіскальної) децентралізації, скла�
довими якої є бюджетна і податкова децентралізація.
Водночас пов'язана з формуванням власної доходної
бази органів місцевого самоврядування податкова де�
централізація є складовою бюджетної децентралі�
зації. Тим не менш, проведений аналіз підходів до виз�
начення фінансової та інших видів децентралізації
свідчить про те, що усі вищенаведені складові децен�

Рис. 1. Складові фінансової децентралізації

Джерело: складено автором самостійно.
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тралізації фінансових ресурсів не ураховують аспек�
ти, пов'язані зі зростанням повноважень органів
місцевого самоврядування щодо здійснення і викори�
стання місцевих запозичень. Важливість місцевих за�
позичень є беззаперечною: в умовах дефіциту влас�
них та закріплених джерел доходів місцевих бюджетів
саме запозичення стають передумовою реалізації
інвестиційних та інноваційних проектів, розвитку гро�
мад тощо. І хоча в Україні через низку об'єктивних та
суб'єктивних причин ринок місцевих запозичень пе�
ребуває у зародковому стані, світовий досвід переко�
нує у його великих перспективах. Тож важливим є ви�
окремлення такого різновиду децентралізації, який би
ураховував розширення ступеня фінансової свободи
органів місцевого самоврядування у якості учасників
ринків позикових капіталів. Тому автором запропо�
новано ввести у науковий обіг поняття боргової де�
централізації (або децентралізації повноважень у
сфері запозичень), як одну зі складових бюджетної
децентралізації, нарівні з податковою децентраліза�
цією. Боргову децентралізацію пропонується розг�
лядати як комплексне поняття, що охоплює процес
розширення прав і повноважень органів місцевого
самоврядування зі здійснення і використання місце�
вих запозичень, що має на меті забезпечення їх фінан�
сової самостійності у вирішенні власних самоврядних
функцій, пов'язаних з забезпеченням сталого соціаль�
но�економічного розвитку регіону (міста).

На рисунку 1 представлено авторське бачення взає�
мозв'язку структурних складових фінансової децентра�
лізації, у тому числі й боргової децентралізації.

На нашу думку, ключова роль у розвитку ринку
місцевих запозичень належать саме борговій децентра�
лізації, оскільки її основу має складати модель (ме�
ханізм), що забезпечує зростання повноважень органів
місцевого самоврядування з планування, формування і
використання позикових коштів, а також спрощення
процедури їх залучення (рис. 2). Зрозуміло, що будь�
який механізм має мету, завдання, суб'єкти, об'єкти,
методи, функції та інструменти. Запропонований ме�
ханізм ураховує як методи, так і інструменти управлін�
ня цим явищем.

На наш погляд, для досягнення цілей боргової де�
централізації й, відповідно, забезпечення зростання
самостійності органів місцевого самоврядування з при�
воду формування й використання місцевих запозичень
має бути забезпечена взаємодія усіх складових механі�
зму її реалізації.

ВИСНОВКИ
Таким чином, автором було розглянуто сутність де�

централізації, представлено і проаналізовано її види. У
результаті зосередження уваги на фінансових аспектах
цього процесу було проведено грунтовний аналіз
співвідношення категорій "фінансова децентралізація",
"бюджетна децентралізація", "фіскальна децентраліза�
ція" й "податкова децентралізація", що дозволило ви�
значити складові фінансової (фіскальної) децентралі�
зації: бюджетну і податкову децентралізацію. Зважаю�
чи на те, що вищенаведені складові фінансової децент�
ралізації не ураховують аспекти, пов'язані з забезпечен�
ням зростання повноважень органів місцевого самовря�
дування щодо здійснення і використання місцевих за�
позичень, автором було запропоновано виокремлення
ще однієї складової фінансової децентралізації — бор�
гової децентралізації, й представлено модель її реалі�
зації. На думку автора, децентралізація повноважень у
сфері запозичень має убезпечити місцевим органам вла�
ди прямий доступ до ринків позикового капіталу, що
сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів.
За належної децентралізації повноважень у сфері за�
позичень зростає й ефективність самої фінансової де�
централізації. Зрозуміло, що наразі такий механізм є
дещо спрощеним, однак він дає теоретичний базис для
подальших розробок у цьому напрямі.
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