
Економіка та управління національним господарством

31

© М. І. Деркач, 2011

УДК 336.1+338.244 М. І. Деркач

ДОСВІД ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН

Анотація. У статті проведений порівняльний аналіз досвіду фінансової децентралізації скандинавських
країн у контексті забезпечення їх сталого розвитку. Визначені характерні особливості та ключові фактори
успішності зазначеного процесу.
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Summary. The comparative analysis of financial decentralization of Scandinavian countries in the context of
sustainable development ensuring is done on the article. The main specific features as well as key factors of the success
of this process are determined.
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Постановка проблеми. У Європі ступінь децен�
тралізації державного управління склався за віссю
«північ» — «південь». Скандинавські країни від�
різняються високим ступенем автономії місцевого
самоврядування, а країни Південної Європи —
низьким [1]. Адольф Гессер [2] відносить країни
Північної Європи до «споконвічно вільних» країн
з традиційно високим ступенем громадянських
свобод, що випрацювали імунітет проти монархіч�
но�бюрократичної централізації у процесі історич�
ної еволюції та за «точку відліку» мають общину, а
не державу. На сьогоднішній день саме сканди�
навські країни можна вважати орієнтиром сталого
розвитку на основі парадигми фіскальної децент�
ралізації, що зумовлює актуальність дослідження їх
досвіду та його подальшої адаптації в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос�
таннім часом питання децентралізації державного
управління, зокрема фіскальних функцій держави,
привернули увагу цілого ряду як вітчизняних, так і
іноземних провідних вчених, серед яких насампе�
ред слід відзначити А. Гессера, Ю. Лауринмяки,
Т. Линкола, К. Прятта, М. Кульчицького та інших.
Разом з тим лишається цілий ряд невирішених
питань у цій сфері, зокрема визначення характер�
них особливостей децентралізації в окремих групах
країн, систематизація ключових факторів успіху
цього процесу тощо. Особлива увага до країн
Північної Європи у даному дослідженні пов’язана
із декількома факторами. Насамперед, Швеція,
Норвегія, Фінляндія, Данія мають високий рівень
фіскальної автономії. По�друге, вони мають належ�
ним чином працюючі моделі соціально орієнтова�
них економік. Окрім того, ці країни одними з пер�
ших стали на шлях сталого розвитку, приділяючи
особливу увагу екологічному розвитку.

Мета дослідження полягає у проведенні по�
рівняльного аналізу досвіду фіскальної децентра�
лізації Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, визна�
ченні характерних особливостей та ключових
факторів їх успіху на шляху сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Насамперед слід
зазначити, що відправною точкою дослідження
став той факт, що фінансові системи скандинавсь�
ких країн побудовані у такий спосіб, щоб макси�
мально врахувати економічні інтереси громадян,
громад i держави. Основні видатки державних
бюджетів спрямовані на соціальний захист насе�
лення, допомогу місцевим 6юджетам, освіту, охо�
рону здоров’я, культуру, охорону навколишнього
середовища. Це дало їм змогу стати лідерами у
процесі забезпечення сталого розвитку.

З іншого боку, аналіз фінансових систем
країн Північної Європи продемонстрував висо�
кий рівень фіскальної децентралізації у цих краї�
нах. Так, у Фінляндії загальний обсяг муніци�
пальних бюджетів приблизно дорівнює держав�
ному бюджету. Муніципальна рада приймає
місцевий бюджет, а також встановлює місцеві
податки і збори. Такі рішення не потребують
додаткового погодження держави. У середньо�
му 47 % доходів місцевого бюджету — надхо�
дження від місцевих податків, 27 % — додаткові
доходи, 19 % — державні субсидії, 4 % — пози�
ки, 2 % — інвестиційні доходи і 1 % — інші до�
ходи. Головне джерело місцевих доходів — по�
даток на заробітну плату, який становить від 15
до 21 % зарплатні мешканців муніципалітету [3].
У Данії бюджет характеризується особливо ви�
сокою часткою участі місцевої влади у фінансу�
ванні соціальних витрат. Протягом ХХ сторіччя
спостерігалася чітка тенденція скорочення пи�
томої ваги місцевих податків у сукупних подат�
кових надходженнях. Однак в останній час, зва�
жаючи на зростання обсягу та складність зав�
дань, які вирішуються на місцевому рівні, ситу�
ація почала змінюватися. Певну роль у цьому
зіграли вимоги Європейської хартії самовряду�
вання 1985 року: частина фінансових ресурсів
самоврядування повинна надходити у вигляді
місцевих податків і зборів. У Данії місцевий при�
бутковий податок дає понад 60 % [4].



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1(13)2011

32

Виняткова децентралізація державного управ�
ління є також характерною особливістю розвитку
фінансової системи Швеції. Рівень відповідаль�
ності органів місцевого самоврядування відпові�
дає рівню повноважень, а також обсягам фінансо�
вого забезпечення. У Швеції понад 50 % держав�
них витрат становлять трансфертні платежі, тобто
переказ доходів у приватний сектор (домашнім
господарствам і підприємствам), пенсії, допомога
на дітей, сільськогосподарські, промислові, жит�
лові субсидії, виплата державою відсотків за дер�
жавним боргом, виплати підприємствам і банкам,
які придбали державні цінні папери [5]. Ще од�
нією домінантною особливістю бюджетної сис�
теми Швеції є її соціальна спрямованість, оскіль�
ки 60 % усіх витрат бюджету спрямовується на
охорону здоров’я, соціальне забезпечення, осві�
ту і культуру. Внаслідок проведення такої політи�
ки зростає рівень соціального забезпечення гро�
мадян, особливо пенсіонерів та інвалідів. У швед�
ському законодавстві закріплені повноваження
місцевого самоврядування на стягнення прибут�
кового податку з громадян до місцевого бюджету,
водночас комунам надано право самостійно вста�
новлювати ставку податку на прибуток громадян.
Так само до всіх місцевих бюджетів надходить
плата за комунальні послуги.

Варто зазначити, що спільною характерною
рисою аналізованих країн є також те, що еко�
логічна складова їх державних бюджетів є по�
рівняно високою як у структурі видатків, так і
в структурі доходів. Щодо доходів державного
бюджету від екологічних податків, то серед
аналізованих країн найвищий показник частки
цих податків у загальних податкових надхо�
дженнях має Данія, де він сягає майже 10 %, а
найнижчий у Швеції — 5,7 % [6].

Слід також зауважити, що починаючи з 2000
року в усіх скандинавських країнах намітилася тен�
денція до зростання частки екологічних податків у
загальних обсягах податкових надходжень до дер�
жавного бюджету і становила близько 3 % від ВВП,
за винятком Данії, де цей показник складав майже
5 % [6]. Cпільною тенденцією є також те, що у
структурі доходів від екологічних податків перевагу
мають ті податки, що стягуються з джерел енергії,
а також моторних двигунів і транспорту.

Економіка країн Північної Європи також
характеризується високим рівнем соціальних
витрат як у державному, так і приватному секто�
рах. Швеція має найвищий показник соціальних
видатків серед усіх країн ОЕСР, а у Норвегії, Данії
та Фінляндії цей показник перевищує усередне�
ний показник країн ОЕСР.

Також слід відзначити, що офіційна допомога
на розвиток країнам, що розвиваються, у сканди�
навських країнах становить близько 1 % від вало�
вого національного доходу (ВНД), за винятком
Фінляндії, де він становить 0,39 % [6]. Офіційна

допомога включає позики (за винятком військових
позик), гранти й обсяги фінансування технічної
кооперації публічного сектора відповідних країн
ОЕСР країнам, що розвиваються, та надається з
метою підтримки соціально�економічного розвит�
ку цих країн. Велика частка такої допомоги надаєть�
ся для підтримки сталого розвитку, зокрема збере�
ження природних ресурсів і захист довкілля.

У контексті компетенції місцевого самовря�
дування слід зазначити, що у Фінляндії предме�
ти відання муніципалітетів визначені у загально�
му вигляді: освіта, охорона здоров’я, соціальне
забезпечення, технічна інфраструктура, контроль
за збереженням довкілля. У законі про місцеве
самоуправління Данії взагалі не розкриваються
питання місцевого значення. Муніципалітети
Данії вільні займатися будь�якими питаннями,
які є важливими для місцевої спільноти і які не
є компетенцією держави і не регулюються галу�
зевим законодавством. Зокрема, галузевим зако�
нодавством регулюється організація бібліотек і
музикальних шкіл. Якщо датський муніципалітет
бажає відкрити у себе муніципальну школу, він
мусить додержуватися певних стандартів її утри�
мання. Виключно місцевим законодавством ви�
рішуються такі питання, як будівництво спортив�
них споруд, підтримка спортивних клубів, про�
грами допомоги бідним [7].

Швеція, Норвегія, Данія демонструють пріо�
ритет фіскальної автономії з домінуванням місце�
вих податків у доходах місцевих бюджетів. Са�
мостійність шведських комун і ландстингів спи�
рається насамперед на власну податкову базу. За
рахунок місцевих податків формується 61 % ко�
мунальних доходів у Швеції, 51 % — у Данії,
43 % — у Норвегії [8, с. 104].

Досвід країн Північної Європи пропонує
багато варіантів вирішення задач, що виходять за
рамки можливостей одного невеликого муніци�
пального утворення. Практикують такі варіанти,
як купівля послуг «великого» муніципалітету де�
кількома «невеликими» муніципалітетами (типо�
вими послугами, за якими укладаються угоди
такого роду, є притулки і кризові центри); ство�
рення організацій, до органів управління яких
входять представники декількох муніципалітетів
(типовими прикладами є компанії із забезпечен�
ня транспортними послугами); партнерство між
декількома муніципалітетами у реалізації великих
проектів (прикладом є будівництво станції з пе�
реробки відходів) та інші [9].

У Фінляндії, наприклад, існує 262 спільні му�
ніципальні ради, які співробітничають з питань
електро� і водопостачання, професійної освіти,
захисту дітей. Ради з надання допомоги інвалідам
охопили усю країну. Ради з інших питань можуть
об’єднувати лише декілька муніципалітетів, що
знаходяться поряд. У юридичному сенсі муніци�
пальні ради є самостійними фінансовими й ад�
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міністративними органами. Вони не мають пра�
ва встановлювати власні податки і формують свій
бюджет з державних грантів і муніципальних
внесків, розмір яких визначаються муніципаліте�
тами�учасниками [10].

У Данії два муніципалітети — Холстебро і Стру�
тер — організували товариство для створення й
експлуатації аеропорту. Капітал товариства форму�
вався з внесків партнерів і кредитних коштів. Інші
чотири муніципалітети створили товариство для
будівництва й експлуатації фабрики з утилізації
побутових і промислових відходів у Хьєрринзі [11].

Укрупнення муніципальних утворень, введен�
ня обмежень розмірів муніципалітетів є звичайною
практикою у європейських державах. У Швеції
муніципалітети, що співробітничають, об’єднали�
ся навколо міст на основі освоєння міжселених
територій. Остаточний муніципальний поділ зак�
ріпив систему блоків, що склалася. У Данії для
визначення меж округів було проведене дослі�
дження, що представило 44 торгові зони, що скла�
лися, 123 зони концентрації трудових ресурсів та
багато інших сфер взаємовпливів, включаючи
кордони продажів і доставки місцевих газет, і дало
повну картину взаємозалежності. Був проведений
детальний облік «ефекту масштабу» для надання
різних типів суспільних послуг, який показав, на�
приклад, що будинки для літніх людей вимагають
населення в 3500–5000 чоловік, а система допо�
моги на дому — 4000–5000 людей. Законом були
затверджені принципи змін муніципального поділу
(округи охоплюють сільські муніципалітети і міста;
одне місто — один муніципалітет, що передбачає
забезпеченість міста територією для промислово�
го та іншого розвитку). Керуючись зазначеними
принципами і використовуючи результати деталь�
них досліджень, датська Комісія з реформ місце�
вого самоуправління розробила пропозиції щодо
створення округів, які були спрямовані для обго�
ворення до муніципалітетів і затверджені цент�
ральною владою тільки після узгодження з тими,
хто повинен був об’єднатися.

У Фінляндії у 80�х роках ХХ ст. також була
спроба суттєвого скорочення числа муніципалі�
тетів «зверху» з державного рівня, був розробле�
ний план, як у Швеції та Данії. Проте у результаті
політичних дебатів з територіальної реформи пе�
реміг принцип добровільності об’єднання. Пара�
лельно була створена система державних субсидій
для виконання державних повноважень — надан�
ня послуг в області шкільної освіти, догляду за
дітьми тощо. Держава заохочує об’єднання муні�
ципалітетів через надання додаткових субсидій,
тобто реформа відбувається не адміністративним
шляхом, а стимулюється економічно [12].

Висновки. Скандинавські країни мають уні�
кальний досвід забезпечення громадянських сво�
бод і сталого розвитку на фоні фіскальної децен�
тралізації державного управління, ефективно

поєднуючи високий рівень оподаткування і фіс�
кальної автономії з високим рівнем соціального
забезпечення й екологічної безпеки. Ключовими
факторами успіху цього процесу є максимальне
врахування інтересів громадян і громад при пла�
нуванні видатків державного бюджету, забезпе�
чення високого рівня екологічної складової їх
державних бюджетів як у структурі видатків, так
і в структурі доходів, існування партнерських
відносин між різними муніципалітетами, укруп�
нення муніципалітетів і проведення ефективних
адміністративно�територіальних реформ, що у
цілому були безпосередньо пов’язані з децентра�
лізацією управління і передачею на місцевий
рівень усе більших повноважень. Також варто
звернути увагу на те, що свобода місцевих спіль�
нот робити вибір, які послуги і в якому обсязі
вони хочуть мати, вважається важливішою, ніж
бажання забезпечити усім громадянам однаковий
набір соціальних благ.

Література

1. Зарубежный опыт организации местного
самоуправления. Институт экономики города —
проблемы социально�экономического развития
городов и регионов [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://www.urbaneconomics.ru/
texts.php?folder_id=197&mat_id=220.

2. Гессер А. Свобода муниципальных образова�
ний как спасение Европы / А. Гессер. — Новоси�
бирск : Наука, 2008. — 298 с.

3. Шлыгина Е. О доходах местных бюджетов в
условиях кризиса. — 2010. — 15 марта. — Інтернет
видання «Бюджет. ru» [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://bujet.ru/article/73240.php.

4. Воронова Л. К. Фінансова система Данії
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
law.biz.ua/books/0032/0057.htm.

5. Government Offices of Sweden [Електронний ре�
сурс]. — Режим доступу : http://www.sweden.gov.se/.

6. OECD Social Expenditure Database (SOCX)
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.oecd.org/els/social/expenditure.

7. Местное самоуправление. Национальная ассо�
циация местных властей Дании и Союз российский
городов [Електронний ресурс]. — М., 1995. — Режим
доступу : http://www.urbaneconomics.ru/texts.htm.

8. Кульчицький М. І. Місцеві бюджети і ме�
ханізм їх формування / М. І. Кульчицький // Фі�
нанси України. — 2007. — № 9. — С. 102–105.

9. Зарубежный опыт организации местного
самоуправления. Институт экономики города —
проблемы социально�экономического развития
городов и регионов [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://www.urbaneconomics.ru/
texts.php?folder_id=197&mat_id=220.

10. Лауринмяки Ю. Местное и региональное
управление в Финляндии [Електронний ресурс] /
Ю. Лауринмяки, Т. Линкола, К. Прятта. — Союз



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1(13)2011

34

местных органов самоуправления Финляндии,
1996. — Режим доступу : http://www.urbaneconomics.
ru/texts.php.

11. Местное самоуправление. Национальная
ассоциация местных властей Дании и Союз рос�
сийских городов [Електронний ресурс]. — М.,

1995. — Режим доступу : http://www.urbaneconomics.
ru/texts.htm.

12. Зарубежный опыт территориальной органи�
зации местного самоуправления. IME [Електрон�
ний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ime.
kolyma.ru/Dime/d32.htm.

© П. М. Майданевич, 2011
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ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація. У статті на основі аналізу ефективності використання інвестиційних ресурсів виділено
складові елементи конкурентоспроможності підприємств, відображено показники розрахунку параметрів
конкурентоспроможності на прикладі підприємств АПК.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційні ресурси, рівень конкурентоспроможності.

Summary. In clause on the basis of the analysis of efficiency of use of investment resources the components of
competitiveness of the enterprise are allocated, the parameters of account of parameters of competitiveness on an
example of the enterprises of agriculture are reflected.

Key words: investment appeal, investment resources, level of competitiveness.

Постановка проблеми. У вітчизняному АПК
в останні роки, поряд із загальноекономічними
проблемами, загострилися внутрішні негативні
тенденції, які пов’язані з порушенням економіч�
них зв’язків між сільськогосподарськими й пере�
робними підприємствами, труднощами з реаліза�
цією продукції через її низьку якість, відсутністю
коштів на модернізацію техніки й впровадження
інтенсивних технологій. Це виразилося у вкрай
низькій інвестиційній привабливості підприємств
АПК. Низький рівень рентабельності аграрних
підприємств не сприяє залученню в галузь потен�
ційних інвесторів. Тому тема конкурентоспро�
можності підприємств АПК та їхньої інвестицій�
ної привабливості є дуже актуальною.

Аналіз останніх досліджень. Питання підви�
щення інвестиційної привабливості й конкурен�
тоспроможності сільськогосподарського вироб�
ництва докладно розглядалися протягом досить
тривалого періоду. Теоретичні основи проблеми
ефективності інвестиційних ресурсів розгляда�
ються в працях Л. І. Абалкіна, В. П. Василенка,
В. А. Добриніна, О. С. Либкінда, В. А. Свободі�
на, О. І. Ряднова, О. В. Чаянова, А. Д. Шафроно�
ва та інших. Однак розмаїтість і багатоас�
пектність підходів призвели до протиріч з при�
воду методик, що обумовлює необхідність по�
дальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є виділен�
ня складових елементів конкурентоспроможності
підприємств АПК на основі аналізу ефективності
використання інвестиційних ресурсів.

Основна частина. Якщо підприємство має
потребу в залученні інвестицій, керівництво по�
винно сформувати чітку програму заходів щодо
підвищення інвестиційної привабливості.

Практично будь�який напрямок бізнесу в наш
час характеризується високим рівнем конкуренції.
Для збереження своїх позицій і досягнення лідер�
ства компанії змушені постійно розвиватися, осво�
ювати нові технології, розширювати сфери діяль�
ності. У подібних умовах періодично наступає мо�
мент, коли керівництво підприємства розуміє, що
подальший розвиток неможливий без припливу
інвестицій. Залучення інвестицій у підприємство
дає йому додаткові конкурентні переваги й найча�
стіше є наймогутнішим засобом зростання.

Неоднорідність економічного простору є клю�
човою особливістю української економіки. У робо�
тах, присвячених проблемам оцінки ефективності
діяльності підприємств, залишається невирішеним
ряд важливих питань аналізу й прогнозування кон�
курентоспроможності як однієї з інтегральних ха�
рактеристик економічного становища суб’єктів гос�
подарювання. Оцінкою й аналізом конкуренто�
спроможності останнім часом займаються всі учас�


