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ні, як і в деяких країнах Європи, триватиме подаль-

ше зростання чисельності пенсіонерів відносно до 

працюючих. У зв’язку з цим рано чи пізно постане 

питання щодо фінансової спроможності пенсійної 

системи. Щоб збалансувати надходження і видатки 

Пенсійного фонду, доведеться приймати непопу-

лярні рішення: або підвищувати тарифи внесків, або 

зменшувати розмір пенсій. Очевидно, що і перше, і 

друге рішення буде неприйнятним, бо вони не дадуть 

позитивних наслідків. У разі підвищення розмірів 

тарифів внесків зросте кількість осіб, які ухиляють-

ся від їх сплати, посилиться тіньовий сектор еконо-

міки. У разі зменшення розміру пенсій країну очікує 

поширення бідності серед людей літнього віку, по-

дальше зубожіння населення та зростання соціальної 

напруги в суспільстві через негативну перспективу 

щодо впевненості людей у завтрашньому майбут-

ньому. Отже, альтернативи реформам немає. Всі, хто 

серйозно замислюється про майбутнє України, не 

можуть ігнорувати наявні нині можливості щодо ре-

формування пенсійної системи, так само, як і небез-

пеку, пов’язану з відсутністю реформ. Проведення 

реформи відповідає не лише велінням часу, а й інте-

ресам українського народу.
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Анотація. У статті розглянуто структуру джерел фінансових ресурсів місцевих органів влади. Дослі-

джено проблеми невідповідності фінансового забезпечення різних рівнів влади наданим їм повноваженням. 

Проаналізовано самостійність місцевих органів влади у прийнятті рішень щодо податків і зборів, які справ-

ляються на їхній території, та розпорядження фінансовими ресурсами відповідних місцевих бюджетів. Роз-

глянуто зарубіжний досвід у формуванні ресурсів місцевих бюджетів.
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Summary. The structure of financial resources sources of local authorities is considered in the article. The problems 

of disparity of the financial providing of different levels of government and the plenary powers given them are investi-

gated. Independence of local authorities in making decision in relation to taxes and collections which are produced on 

their territory and ordering of financial resources of the proper local budgets is analysed. Foreign experience in forming 

of local budgets resources is considered.
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Постановка проблеми. Центральні та місце-

ві органи влади мають доступ до різноманітних 

фінансових ресурсів. Розпорядження цими ре-

сурсами здійснюється залежно від сформованої 
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моделі повноважень різних рівнів влади. Вста-

новлений рівень фінансової автономії впливає 

на поведінку місцевих органів влади і визначає 

результати їх діяльності відповідно до ефектив-

ності поширеного відтворення, якості надання 

суспільних послуг, соціально-економічного роз-

витку регіонів та держави загалом.

Оскільки ключовими проблемами взаємо-

відносин центральної і місцевої влади з приводу 

управління державою на різних територіальних 

рівнях є розподіл повноважень та їх забезпечення 

фінансовими ресурсами, то доцільним стає вияв-

лення впливу децентралізації (зокрема фіскаль-

ної) на ефективність управління та економічний 

розвиток держави і регіонів [1, с. 27–28].

Останніми десятиліттями процеси передачі 

фінансових повноважень та відповідальності від 

центрального рівня управління до регіональних 

і місцевих органів влади супроводжували перехід 

до ринкової економіки більшості країн, що роз-

виваються. В Україні також відбуваються процеси 

децентралізації влади, що зумовлює необхідність 

наукового обґрунтування механізму розподілу 

владних повноважень [2, с. 43].

Основною проблемою бюджетних систем є 

те, що з передачею від центральних органів влади 

місцевим додаткових бюджетних повноважень не 

завжди відбувається надання додаткових джерел 

фінансових ресурсів. Це зумовлює недостатнє фі-

нансування необхідних видатків на регіональному 

та місцевому рівнях, що, у свою чергу, породжує по-

требу отримання додаткових трансфертів із вище-

стоящих бюджетів або залучення додаткових позик. 

Основним завданням місцевих органів влади за та-

ких умов стає зміцнення власної дохідної бази. Тому 

вивчення практичного зарубіжного досвіду з цього 

питання та можливостей його впровадження у ві-

тчизняну практику є актуальним у теперішній час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зі 

спробою теоретично і методологічно обґрунту-

вати доцільність надання самостійності органам 

місцевого самоврядування у формуванні і ви-

користанні фінансових ресурсів виникло багато 

підходів вітчизняних науковців, а саме: З. С. Вар-

налія, І. М. Ваховича, В. І. Кравченка, Н. І. Доліш-

нього, І. О. Луніної, А. В. Дем’янюка, С. В. Слу-

хая, І. Г. Ткачук, О. С. Дроздовської та інших.

Мета статті — розглянути можливі моделі 

розподілу повноважень між рівнями влади щодо 

управління економічним розвитком регіонів та 

забезпечення їх відповідними фінансовими ре-

сурсами, визначити, яка модель буде найбільш 

ефективною для вітчизняної економіки та які 

фактори зумовлюють цей вибір.

Виклад основного матеріалу. Місцеве само-

врядування забезпечує інтереси територіальних 

громад, тому виважена регіональна політика, ра-

ціональний розподіл повноважень між централь-

ними та регіональними органами державної вла-

ди і місцевого самоврядування є визначальним в 

державному устрої країни.

Складовою державного регулювання еконо-

міки регіону, яка забезпечує ефективність вико-

ристання усіх інших важелів регулятивного впли-

ву, є фінансове регулювання, яке здійснюється за 

допомогою бюджетного і податкового механізмів 

управління і передбачає стимулювання надхо-

джень фінансових ресурсів, приватних інвестицій 

до найдинамічніших секторів регіональної еконо-

міки, що спроможні наповнити місцевий бюджет 

та прискорити його розвиток [3, с. 184–185].

Для аналізу самостійності органів місцевої 

влади у здійсненні фінансової політики і застосу-

ванні фінансових важелів доцільно ввести понят-

тя фіскальної децентралізації.

Під фіскальною децентралізацією розуміють 

процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і 

відповідальності за їх використання між централь-

ним і локальним рівнями управління, що дає змогу 

субнаціональним органам управління отримувати 

автономію щодо фінансування і забезпечення на-

селення суспільними благами [2, с. 44–45].

Для оцінки фіскальної децентралізації засто-

совується один з найбільш популярних методів, 

який розроблений Міжнародним валютним фон-

дом і полягає в розрахунку частки адміністратив-

но-територіальних доходів та витрат у загально-

му бюджеті країни. Цей метод розрахунку частки 

субнаціональних витрат або доходів від загально-

го обсягу бюджетних коштів є основним спосо-

бом аналізу рівня децентралізації, що використо-

вується в більшості досліджень [4].

Як видно з рис. 1, частка місцевих бюджетів ко-

ливалася в межах 21,7–26,5 % від загального обсягу 

зведеного бюджету і в за даними 2011 року склала 

найменшу питому вагу — 21,7 %, що свідчить про 

зменшення рівня фіскальної децентралізації.

Аналізуючи частку видатків місцевих бюдже-

тів у загальному обсязі видатків зведеного бюдже-

ту (рис. 2), можна спостерігати суттєве її збіль-

шення у 2011 році, а саме на 6,2 %.

Рис. 1. Частка доходів Державного і місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті за 2006–2011 роки 

(складено автором на основі джерела [5, с. 34])
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Тенденція до збільшення повноважень місце-

вих органів влади здійснювати видатки є проти-

лежною до динаміки зменшення частки доходів 

місцевих бюджетів у загальних бюджетних ви-

датках держави. Це свідчить про зростання за-

лежності місцевих органів влади від трансфертів 

з Державного бюджету.

Як видно з рис. 3, частка власних доходів 

місцевих бюджетів з 2007 року щорічно зменшу-

валася: якщо у 2007 році вона складала 56,6 %, то 

у 2011 році — лише 47,7 %. Очевидно, що така ди-

наміка свідчить про те, що значна частина фінан-

сових ресурсів централізовано перерозподіляєть-

ся через Державний бюджет, а не безпосередньо 

надходить до місцевих бюджетів.

У Державному бюджеті України можуть пе-

редбачатися такі міжбюджетні трансферти місце-

вим бюджетам:

1) дотація вирівнювання бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам 

міст Києва та Севастополя, районним бюджетам 

та бюджетам міст республіканського, Автономної 

Республіки Крим та міст обласного значення;

2) субвенція на здійснення програм соціаль-

ного захисту;

3) субвенція на компенсацію втрат доходів 

бюджетів місцевого самоврядування на виконан-

ня власних повноважень внаслідок надання пільг, 

встановлених державою;

4) субвенція на виконання інвестиційних 

проектів;

5) інші субвенції [7].

Структура міжбюджетних трансфертів, нада-

них органам місцевої влади (рис. 4), показує, що 

найбільшу частку в загальному обсязі трансфертів 

місцевим бюджетам склала дотація вирівнювання 

(46 %). Субвенції з Державного бюджету в 2011 

році складали 49,3 %, у тому числі 38 % — субвен-

ції з соціального забезпечення.

Рис. 2. Частка видатків Державного і місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті за 2006–2011 роки 

(складено автором на основі джерела [5, с. 55])

Рис. 3. Структура доходів місцевих бюджетів 

(з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 

(складено автором на основі джерела [6, с. 34, 83])

Для аналізу самостійності місцевих органів 

влади у здійсненні фінансової політики і вико-

ристанні фінансових важелів впливу на розви-

ток економіки регіонів дуже важливо розглянути 

структуру трансфертів, що надаються місцевим 

бюджетам з Державного бюджету, з погляду сво-

боди розпорядження ними.

Міжбюджетні трансферти є одним з основ-

них засобів регулювання бюджетних дисбалан-

сів, які полягають у передачі місцевим бюджетам 

кош тів з бюджету вищого управління за умови не-

достатності місцевих доходів [6, с. 200].

Рис. 4. Структура трансфертів, що передаються 

з Державного бюджету до місцевих бюджетів, 

за 2011 рік [6, с. 85]

Субвенція на соціальний захист, інші субвен-

ції та інші дотації є цільовими, тобто вони нада-

ються на фінансування конкретних визначених 

видатків. Їх розмір визначається на основі форму-

ли, яка містить такі показники, як нормативи бю-

джетної забезпеченості, корегуючі коефіцієнти, 

кількість суб’єктів-одержувачів послуг, що фінан-

суються за рахунок бюджету. Місцеві органи вла-

ди не можуть впливати на зазначені показники. У 

вільному розпорядженні місцевих органів влади 

залишається тільки дотація вирівнювання.

Аналізуючи структуру доходів місцевих бю-

джетів (рис. 5), можна стверджувати про зростан-

ня частки податкових надходжень з 77,6 % від за-

гального обсягу надходжень місцевих бюджетів у 

2006 році до 84,5 % у 2011 році.

Традиційно основну частину в надходженнях 

до місцевого бюджету складає податок на доходи 

фізичних осіб, частка якого в період з 2006 по 2010 

рік зростала і в 2010 році склала 63,4 %, у 2011 році 
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відбулося незначне її зменшення до 62,5 %. Дру-

ге місце за часткою в доходах місцевих бюджетів 

складає плата за землю, а саме 12,4 % в 2011 році. 

Місцеві податки і збори в 2011 році склали най-

більшу частку за досліджуваний нами період — 

2,9 %. Попри зростання частки майже в 3 рази їх 

питома вага залишається досить мізерною.

Переважаюча частка податкових надходжень 

в доходах місцевих бюджетів зумовлює потребу в 

детальнішому розгляді податків як фінансових ва-

желів, які є в розпорядженні місцевих органів вла-

ди. Різні аспекти свободи різних рівнів влади при-

ймати рішення щодо податків, що справляються 

на їхній території, характеризує термін «податко-

ва автономія». Він характеризує різні можливості 

місцевих органів влади, такі як: запроваджувати 

чи скасовувати податки, встановлювати ставки 

податків, визначати базу оподаткування чи нада-

вати податкові пільги. У багатьох країнах податки 

встановлюються не на одному визначеному рівні 

влади, а ця компетенція поділена між централь-

ною та місцевими органами влади.

Чинники, що впливають на обсяг податкових 

надходжень та податкову автономію, можуть бути 

політичними, фіскальними та економічними.

Найпершим і, можливо, найважливішим 

чинником є політичні реформи, які полягають 

у передачі закріплених податків до іншого рівня 

влади чи заміні податків, що надходили до місце-

вих бюджетів міжбюджетними трансфертами.

Другим чинником є фіскальні причини, такі 

як зміни в податкових ставках чи базах, що може 

змінити відношення податкових надходжень до 

різних рівнів бюджету. Наприклад, у багатьох 

країнах ставки і база оподаткування місцевих 

податків на власність залишаються незмінними 

протягом тривалого періоду часу, в той час як за-

гальнодержавні прибуткові податки чи податки 

на споживання, які здебільшого надходять у дер-

жавний бюджет регулярно, змінюються відповід-

но до економічної ситуації.

Третім чинником є економічний, який поля-

гає в тому, що різні податки реагують по-різному 

на економічні цикли чи структурні зміни і це 

може вплинути на податкові надходження на різ-

них рівнях влади. Так, наприклад, податок на до-

ходи громадян реагує на зміни повільніше, ніж 

податок на прибуток [9, с. 19].

Залежно від співвідношення джерел форму-

вання фінансових ресурсів органів місцевого са-

моврядування можна виділити такі групи країн:

1) мала частка місцевих податків і зборів, ви-

сока частка розподільчих податків і середня част-

ка трансфертів. До цієї групи належать Німеччи-

на, Мексика, Австрія,Чехія, Туреччина;

2) мала частка місцевих податків і зборів, 

мала частка надходжень від регулюючих податків 

і зборів та висока частка трансфертів. Країни з та-

ким співвідношенням джерел фінансових ресур-

сів — це Люксембург, Південна Корея, Угорщина, 

Великобританія, Нідерланди, Греція. До цієї ж 

групи можна віднести й Україну;

3) середня частка місцевих податків і зборів, 

середня частка розподільчих податків і зборів, се-

Рис. 5. Структура доходів місцевих бюджетів за 2006–2011 рр. [5, с. 70]
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редня частка міжбюджетних трансфертів. Цю гру-

пу складають Австралія, Іспанія, Бельгія;

4) велика частка місцевих податків і зборів, 

відсутність або незначна частка розподільчих 

податків та середня частка трансфертів. Такими 

пропорціями у формуванні місцевих бюджетів ха-

рактеризуються Швеція, Швейцарія, Фінляндія, 

США, Норвегія та Франція.

Кожна група передбачає принципово іншу 

побудову місцевих фінансів.

Більшість науковців схильні до думки, що 

оптимальним буде формування місцевих дохо-

дів із місцевих податків і зборів, а міжбюджетні 

трансферти повинні відігравати допоміжну роль в 

коректуванні нерівномірності розподілу ресурсів 

між регіонами. Проте, як бачимо, не всі високо-

розвинуті країни використовують таку модель по-

будови місцевих фінансів.

Можна виділити такі причини, через які краї-

ни відрізняються за структурою надходжень міс-

цевих бюджетів:

1. Органи місцевого самоврядування мають 

різні повноваження в наданні суспільних благ. 

Наприклад, в більшості країн охорона здоров’я 

фінансується за кошти центрального бюджету. 

Проте, наприклад, у Фінляндії, за рахунок фінан-

сових ресурсів органів місцевого самоврядування 

надаються послуги із соціального забезпечення, 

охорони здоров’я, освітні та послуги у сфері куль-

ти. Багато послуг надаються спільно з іншими ор-

ганами місцевого самоврядування.

2. Бюджети органів місцевої влади з високою 

часткою місцевих податків і зборів потребують 

більших вирівнюючих трансфертів. Можна виді-

лити дві причини, чому в країнах із регіональним 

дисбалансом місцеві бюджети потребуватимуть 

більшого обсягу вирівнюючих трансфертів за ви-

сокої частки доходів від місцевих податків і зборів.

По-перше, населення країни прагне націо-

нальної рівності в наданні та отриманні суспіль-

них послуг, проте цього неможливо досягти через 

таку побудову інституційної структури в державі, 

яка втілює принцип децентралізації надання цих 

послуг. Такі країни можуть спробувати виправити 

дисбаланси в регіональному розвитку шляхом на-

дання дотації вирівнювання.

По-друге, місцева автономія може призвести 

до нераціонального використання ресурсів орга-

нами місцевого самоврядування.

Вирівнюючі трансферти можуть мати багато 

форм. Вони можуть надаватися у виді окремих 

грантів, як в Іспанії, виступати частиною роз-

подільчих податків (регулюючих податків), як 

у Німеччині, чи бути відображені у формулі, що 

використовується для визначення обсягу фінан-

сування конкретних витрат.

3. Різні зовнішні чинники та підходи до реагу-

вання на них, наприклад, податкова конкуренція.

4. Різні історичні передумови. Наприклад, 

Швеція запровадила перелік вирівнюючих гран-

тів ще в 1917 році, Фінляндія використовувала 

систему вирівнюючих міжбюджетних трансфертів 

ще в 1891 році, а Данія мала цільові гранти більше 

століття тому. Тому цим країнам притаманна сис-

тема, що поєднує велику частку місцевих подат-

ків та вирівнюючих трансфертів. Давні традиції 

також відіграли значну роль в іспанській системі 

міжбюджетних трансфертів. Наприклад, в Іспа-

нії багато сотень років тому існувала традиція, 

за якою місцева влада зі всіх збираних доходів на 

своїй території направляла частину у вищестоящу 

інстанцію. У сучасних умовах цей процес нагадує 

справляння регулюючих податків.

5. Різні політичні устрої країн. Використання 

децентралізованої податкової та бюджетної полі-

тики можна використовувати як політичний засіб 

для зменшення конфліктів у різних регіональних 

утвореннях, щоб зберегти цілісність країни. На-

приклад, Італія має 5 специфічних регіонів (три з 

них із лінгвістичними відмінностями і два — з гео-

графічними — острови), органи влади яких мають 

автономні податкові та видаткові повноваження.

Інша політична причина, що може впливати на 

співвідношення міжбюджетних трансфертів, місце-

вих податків і зборів та надходжень від регулюючих 

податків, — це норми Конституції, які важко зміни-

ти. У Конституції Німеччини зазначено, що землі, 

адміністративні утворення цієї країни, самостійно 

можуть приймати рішення щодо податкового за-

конодавства, яке регулює податкові надходження, 

що формують їхні власні фінансові ресурси. Напри-

клад, у Швейцарії діють конституційні обмеження 

органів центральної влади приймати рішення щодо 

податків. Конституційні зміни у Швейцарії мають 

бути затверджені більшістю населення Швейцарії і 

більшістю в кожному кантоні [10].

Висновки. У процесі розгляду податків як ва-

желів впливу на фінансове забезпечення розвит-

ку територій органами місцевого самоврядування 

варто погодитися з С. Герчаківським, що воно має 

ґрунтуватися на таких базових принципах:

1) зміцнення фінансової незалежності тери-

торіальних одиниць і підвищення зацікавленості 

органів місцевого самоврядування в адміністру-

ванні податків;

2) використання податкового інструментарію 

на основі максимального врахування податкового 

потенціалу території;

3) вирівнювання рівнів соціально-економіч-

ного розвитку територій;

4) досягнення справедливості як щодо подат-

кового навантаження територій, так і в наданні 

податкових стимулів;

5) довгостроковість, незмінність та передба-

чуваність використання податкових інструментів 

[8, с. 42].
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Отже, досягнути високого рівня розвитку 

економіки країни та її регіонів можна за будь-

якої моделі співвідношення джерел формування 

фінансових ресурсів. Головним завданням є те, 

щоб обсяг наданих повноважень місцевих орга-

нів влади щодо здійснення видатків відповідав 

обсягу надходжень відповідних місцевих бюдже-

тів. Реалізуючи принцип фіскальної децентралі-

зації у здійсненні видатків місцевими органами 

влади, неодмінно слід забезпечувати відповідний 

рівень децентралізації доходів, чого в нашій кра-

їні не спостерігається.
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УДК 338.5 І. В. П’ятак

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
НА СТАНОВЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація. У статті розглядаються концепція формування ціни (у розумінні побудови формули ціни) 

та фактори, що мають безпосередній вплив на становлення цінової політики, а також форми державного 

регулювання ціноутворення.

Ключові слова: ціна, ціноутворення, фактори, формула ціни, попит, продукція.

Summary. This article examines the concept of price formation (in the sense of constructing the pricing formula) and 

the factors that have a direct influence on the formation of the pricing policies and shape of government regulation of pricing.

Key words: price, pricing, factors, formula of price, demand, production.

Постановка проблеми. Методологія ціноутво-

рення, яку застосовують у нашій науці й практиці, 

має багато несхожих рис із методологією розви-

нутих капіталістичних країн.

Крім того, наші основні формули визначення 

цін, що становлять домінуючий принцип ціноутво-

рення, непридатні для застосування в умовах рин-

кових відносин. Проте, оскільки ринок базується 
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