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ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Мета. Робота присвячена проведенню аналізу формування доходної частини регіонального бюджету
Дніпропетровської області в умовах децентралізації та розробка інструментарію перетворення регіонального
бюджету в ефективний інструмент соціально-економічного розвитку регіону. Методика. Для вирішення
даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних;
абстрактно-логічного узагальнення. Результати. У роботі проаналізовано проблеми та чинники формування
доходів регіонального бюджету на прикладі такого промислового регіону як Дніпропетровська область. На
основі структурного аналізу податкових надходжень визначено резерви наповнення регіонального бюджету.
Визначено основні шляхи зміцнення фінансової бази регіонального бюджету та вказано на пріоритетні
напрямки його перетворення в ефективний інструмент соціально-економічного розвитку промислового.
Наукова новизна. У процесі аналізу формуванні доходів регіонального бюджету висновки та пропозиції
здійснені під призмою специфіки Дніпропетровської області як промислового регіону. Практична
значимість. Окремі результати та висновки статті можуть бути використані органами місцевої влади та
місцевого самоврядування промислових областей.
Ключові слова: місцеві бюджети, децентралізація, доходи, міжбюджетні відносини, податки, фінансове
забезпечення, регіональний бюджет, трансферти.

Постановка проблеми

незалежності та фінансової автономії на
регіональному
рівні.
Нині
в
Україні
відбуваються
аналогічні
процеси
децентралізації
місцевих
органів
самоврядування, але їх темпи значно відстають
від бажаних. Отже, враховуючи вищевказане
проблема формування доходів регіональних
бюджетів
в
умовах
децентралізації
є
актуальною і потребує подальших досліджень,
особливо в умовах розширення повноважень
органів місцевого самоврядування.

На сучасному етапі розвитку України
набуває значимості проблеми збалансованості
економічного та соціального розвитку регіонів.
Тобто, важливим є вектор спрямованості
держави у напрямок підвищення багатства
окремих регіонів. Тобто держава має сприяти
відсутності на її території бідних регіонів.
вищевказаний підхід був реалізований у
Польщі. В цьому і полягає кінцевий результат
горизонтального вирівнювання.
Сутність
вирівнювання горизонтальних дисбалансів
полягає в тому, щоб при допомозі непрямих
методів державної підтримки бідні регіони
підтягувати до рівня розвитку багатих регіонів.
В сучасних умовах децентралізаційні процеси є
домінуючими у країнах Європейського Союзу,
а вони, як відомо, передбачають посилення
фінансової міцності окремих регіонів. Так, вона
має бути заснована за прикладом розвинутих
країн
світу
на
зміцненні
фінансової

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Теоретичні
та
практичні
питання
формування доходів регіонального бюджету в
умовах децентралізації були розглянуті в
наукових працях таких видатних вчених як Т.
Баранець [1], С. Біла [25], Є.О. Бойко [2],
Н.Є. Бойцун [3]., О.М. Бориславська [9],
І.А. Брижань [4], О.Д. .Василик [5], Ю.Ганущак
[6], О. Гарнець [7], Р. Гринюк [8], О. Гончарук
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[7], Н. Дмитрук [7], М.О. Євдокімова [10], В.
Жук [25], Т.М.,Завора [11], І.Б. Заверуха [9], В.
Зимогляд [12], В. Кобильник [13], Д.А.
Ковалевич [14], Ю. Коваль [15], Л. Козлова
[15], М.О. Коніна [26], А. Кормич [16], М.
Кушнір [25], М. Лендел [18], Л. Лісовська [17],
Т. Майко [19], А. Малярчук [20], О.М.
Москаленко [9], О.А. Музика-Стефанчук [27],
С. Надал [21], В..Ю. Ніколенко [22], К.В.
Павлюк [5], О. Прієшкіна [24], М. Примуш [8,
23], Є.В. Сапонько [2] Н.О. Слободянюк [26],
Н. Спасів [21], Р.О. Стефанчук [27], А. Ткачук
[7], Ю.М. Чумак [11], О. Шевченко [25], А.М.
Школик [9], Bryn Welham [31], H.V. Voznyak
[32], Gerard Turley [29], Jadranka Kaluđerović
[30], A.Ya. Kuznetsova [32], Samuel B. [28], 30.
Tom Hart [31], I.V. Zherebylo [32] та інші.

бути включені до місцевих бюджетів іншого
рівня. Місцеві бюджети за своєю сутністю є
основним фінансовим документом, який
відображає систему фінансових відносин, що
складається
у
процесі
формування
і
використання грошових коштів.
Регіональні бюджети є самостійними, та не
включаються до Державного бюджету України.
Відповідно до Бюджетного кодексу України
регіональні бюджети формуються з двох
частин: загального та спеціального фондів.
Загальний фонд бюджету включає доходи, які
визначаються для забезпечення ресурсів
загальних платежів і не виділяються для
конкретних цілей. Загальний фонд є джерелом
більшості бюджетних видатків. Спеціальний
фонд повинен формуватися з конкретно
визначених джерел доходу та використовується
для фінансування конкретно визначених цілей.
Як свідчить досвід Польщі, фінансова
децентралізація є однією з фундаментальних
умов незалежності та життєздатності органів
місцевої влади на регіональному рівні. В свою
чергу
регіональні
бюджети
виступають
важливим елементом системи державного
регулювання національної економіки. Саме
регіональним
бюджетам,
як
основній
фінансовій
базі
органів
місцевого
самоврядування, і належить особливе місце в
формуванні ефективної бюджетній системі
держави.
Фінансова децентралізація дала можливість
залучити до 40% нових ресурсів для розвитку
місцевого самоврядування регіону у 2017 році.
Хоча світова практика свідчить про те, що в
розвинутих країнах світу даний відсоток є
вищим на 10 – 20 пунктів і досягає 50 – 60
відсотків. Хоча в прогнозі на бюджет 2020 року
закладена цифра лише у 23 відсотка, а решта 77
відсотків має бути до Державного бюджету.
Такий стан є відносно тривожним. Якщо взяти
дані 2017 року, коли 40% власних бюджетних
ресурсів було зіставлені для розвитку місцевого
самоврядування регіону. Але, навіть, цього не
вистачає для фінансування усіх видатків,
покладених на регіональний бюджет. То що ж
тоді говорити за 2020 рік, коли, як вказано
вище, у проекті закладено лише 23 відсотки.
Так, даний дефіцит бюджетних коштів на рівні
регіону було покрито за рахунок трансфертів, а
саме дотацій та субвенцій з Державного
бюджету. Вони були спрямовані на покриття
видатків у медичній, освітній та інших сферах,
а також здійснення заходів щодо соціально-

Формулювання мети статті
Робота присвячена проведенню аналізу
формування доходної частини регіонального
бюджету Дніпропетровської області в умовах
децентралізації та розробка інструментарію
перетворення регіонального бюджету
в
ефективний
інструмент
соціальноекономічного розвитку регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження
Бюджет є основою функціонування будьякої держави, регіону і головним фактором
виступає
наявність
стабільних
джерел
наповнення бюджету. Регіональні бюджети в
державних фінансах виступають як складова
бюджетної системи; інструментом реалізації
регіональних програм; джерелом фінансування
видатків;
інструмент
фінансового
вирівнювання горизонтальних дисбалансів.
Регіональні бюджети в місцевих фінансах
виступають фінансовою базою місцевого
самоврядування;
фінансові
плани
територіальних формувань; джерело утримання
і розвитку місцевого господарства; джерело
фінансування локальних послуг. В економічній
системі
держави
регіональні
бюджети
використовуються як інструмент перерозподілу
ВВП, державного регулювання на макрорівні,
регіональної, фінансової, економічної політики.
Регіональні бюджети впливають на соціальноекономічний розвиток, фінансову безпеку і
стабільність, розвиток демократії, добробут
населення. Характерною ознакою сучасної
побудови бюджетної системи України є
самостійність
усіх
бюджетів.
Місцеві
(регіональні) бюджети одного рівня не можуть
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економічного розвитку окремих територій.
Одним з позитивним результатів реформи щодо
децентралізації є те, що джерела наповнення
регіональних бюджетів були істотно розширені.
Як правило, це дотації та субвенції, які
надходять з державного бюджету на покриття
видатків у медичній, освітній та інших сферах,
а також здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій. В
той же час, основну частину надходжень

загального фонду місцевих бюджетів протягом
2013–2015 років займали трансферти, то з 2016
року частка трансфертів склала трохи більше
30%, а основну вагу в доходах бюджетів
почали займати власні ресурси (більше 60%),
обсяг яких з моменту реалізації реформи
збільшився майже у 2,3 рази, тобто з 84,9 млрд.
грн. у 2014 році до 192,0 млрд. грн. у 2017 році
(рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка власних ресурсів місцевих бюджетів за 2013–2017 рр., млрд. грн.
З даних рис. 1. спостерігається тенденція
зростання динаміки власних надходжень у
місцеві бюджети за досліджуваний період, але
темпи інфляції істотно вплинули на величину
реальних надходжень у регіональний бюджет.
Так з 2013 по 2017 роки за даними Державного
комітету статистики України середньорічні
темпи інфляції у відсотках складали відповідно
по роках: 2013 р. - 100,5; 2014 р. - 124,9; 2015 0
143,3; 2016 - 112,4; 2017 - 113,7. Таким чином,
має місце стале зростання індексів інфляції, що
неоднозначно впливає на реальне формування
доходної частини бюджету Дніпропетровського
регіону. Такий стан не може не вплинути на
рівень промислового і аграрного виробництва,
а в кінцевому результаті і на формування
валового регіонального продукту. В сучасних
умовах за даними Державного комітету
статистики України за 2017 рік структура
податкових надходжень по Україні від власне
виробництва складає 92,0 млрд. грн., а в той же
час податкові надходження, наприклад від
імпорту складають 450 млрд. грн. від
загального податкового надходження у сумі
950,0 млрд. грн. Тобто, у відносному виразі

податки від виробництва дають 9,7 відсотків
наповнення Державного бюджету, а податки
від імпорту – 47,4 відсотки, тобто в 4,8 рази
більше. Аналогічна тенденція спостерігається і
по регіонах. Особливо різкі контрасти мають
місце по потужних старопромислових регіонах,
таких як Дніпропетровська область. Відмітимо,
що в нинішніх умовах Дніпропетровська
область є одним з потужних промислових
регіонів держави і в той же час донором
Державного бюджету. Порівняльна динаміка
ВВП України та валового регіонального
продукту Дніпропетровської області наведена
на рис. 2.
Проведений аналіз за даними Державної
служби статистики України показав, що
валовий
регіональний
продукт
Дніпропетровської області за період 2007-2016
рр. повністю відбивав тенденції зміни валового
внутрішнього продукту України на цьому ж
проміжку часу. Це свідчить про те, що
результат діяльності Дніпропетровської області
є вагомим внеском формування ВВП України.
Так, якщо валовий внутрішній продукт України
за період 2010-2016 років мав тенденцію до
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Дніпропетровської області. Ситуація свідчить,
що у Дніпропетровського регіону є певний
потенціал
для
зростання
валового
регіонального продукту.
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Рис. 2. Динаміка зміни ВВП України та валового регіонального продукту
Дніпропетровської області за 2007 – 2016 рр., млн. грн.
Як показує досвід Польщі, місцеві бюджети
можуть опосередковано впливати на його
зростання.
Доцільно
відмітити,
що
переважаючими галузями у складі ВРП
Дніпропетровського регіону є оптова та
роздрібна торгівля – 14,1% (34535 млн. грн.),
переробна промисловість – 12,3% (30280 млн.
грн.), сільське та лісове господарство – 10,2%
(25013 млн. грн.), транспорт, складське
господарство – 6,4% (15591 млн. грн.) та
добувна промисловість – 6,1% (14861 млн.
грн.). Саме розвитку цих галузей потрібно
приділити найбільшу увагу, адже вони є
рушійною силою розвитку регіону, а отже є
джерелами податкових надходжень. На інші
галузі приходиться 35,2%. Податки на
продукцію складають 15,8% або 38774 млн.
грн., серед яких основне місце належить
податку на додану вартість.
Як вже зазначалось, кількість податкових
надходжень прямопрорційно залежить від
показника ВРП. Основним таким податком є
податок на додану вартість, 100% якого
зараховується до Держбюджету України. В
умовах проведення фінансової децентралізації є
доцільним залишати у розпорядженні регіону
частку податку на додану вартість у розмірі
15%, 10% з яких закріпити за органами
місцевого самоврядування та ОТГ, а 5%
спрямовувати до обласного бюджету. Місцеві

органи влади будуть зацікавлені в поліпшенні
економічного розвитку регіону, а саме
стимулювання розвитку малого та середнього
бізнесу, підприємств приватної та комунальної
форм власності, а отже й зростанню місцевих
податкових надходжень, а саме: єдиного
податку та податку на прибуток підприємств.
При запропонованому зарахуванні ПДВ до
регіонального бюджету (у розмірі 15%) та
одночасному збільшенні показника ВРП на
20% (за рахунок стимулювання провідних
галузей економіки Дніпропетровщини, таких як
добувна, переробна промисловості та сільське
господарство) вдасться залучити приблизно 8
млрд. грн.
Станом на 2016 рік ВРП Дніпропетровської
області склав 244 478 млн. грн., що на 28%
більше за показник 2014 р. та більше ніж у 2
рази більше за показник 2010 року. Дані про
зростання
фактичних
обсягів
валового
регіонального
продукту,
як
найбільш
узагальненого показника, свідчать про високі
темпи
зростання
виробництва
Дніпропетровської
області.
Досліджуючи
структуру
надходжень
бюджету
Дніпропетровського
регіону,
доцільно
розглянути доходи зведеного бюджету регіону
у розрізі власних надходжень і трансфертів, та
динаміку їх зміни протягом 2014 – 2017 років
(табл. 1).
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Аналіз виконання зведеного бюджету Дніпропетровського регіону
за 2014 – 2017 роки, млн. грн.

Таблиця 1

Показники

2014

2015

2016

2017

Відхилення
2017/2014, %

Податкові надходження
Неподаткові надходження
Всього власні надходження
Дотації загального фонду
Субвенції до загального фонду
Субвенції до спецфонду
Всього трансферти
ВСЬОГО

10123
907,3
11030,3
2079,4
3631
1136,1
6846,4
17876,7

11841,5
1361,9
13203,4
161,6
12853
154,8
13169,4
26372,8

16144,6
1800,1
17944,7
295,9
13712,2
518,5
14526,7
32471,4

21314,2
1952,2
23266,4
1321,7
17988,7
842,5
20152,9
43419,2

210,6%
215,2%
210,9%
63,6%
495,4%
74,2%
294,4%
242,9%

Аналізуючи таблицю можна помітити, що
податкові
й
неподаткові
надходження
впродовж чотирьох років постійно зростали.
Податкові надходження, які становлять левову
частку власних надходжень упродовж 2014 –
2017 рр. зросли на 11 191,2 млн. грн. (приріст
склав 210%), а неподаткові – на 1 044,9 млн.
грн. (приріст – 215%). Виходячи з даних можна
помітити, що темпи приросту податкових і
неподаткових надходжень майже однакові.
Загалом власні надходження у 2017 р.
порівняно з 2014 р. (до проведення
децентралізації) зросли на 12 236 млн. грн., що
склало 211% приросту, в той час як
трансфертні надходження за даний період
зросли на 13 306,5 млн. грн., що склало приріст
майже в 3 рази. Це пов’язано зі зростанням
субвенцій до загального фонду майже у 5 разів
(з 3 631 до 17 988,7 млн. грн.). Проте дотації
загального фонду і субвенції до спецфонду в
2017 р. у порівнянні з 2014 р. знизились на 36%
і 26% відповідно. Але їх частка у складі
трансфертів незначна і докорінним чином не
вплинула
на
ситуацію.
Загалом
усі
надходження за аналізований період зросли на
25 542,5 млн. грн., що склало приріст в 243%.
Як і в обласному бюджету, головними
фінансовими
надходженнями
місцевих
бюджетів є податки і збори.
Можна
впевнено
стверджувати,
що
податкові надходження складають основну
частину доходів місцевих бюджетів – 16 416,6
млн. грн, що становить 93% від власних
надходжень.
Головним
податковим
надходженням, як і в обласному бюджеті, є
ПДФО – 9 037,7 млн. грн., що складає 55% від

всіх податкових надходжень, наступними
знаходяться місцеві податки, які включають в
себе податок на майно, єдиний податок, збір за
місця для паркування та туристичний збір. Ці
податки і збори надходять виключно до
місцевих бюджетів, і їх питома вага становить
37% (6 077,1 млн. грн.). Далі йдуть акцизні
податки – 6,5% (акцизний податок з реалізації
підакцизних товарів - 516 млн. грн., акцизний
податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів - 435,3 млн. грн., акцизний
податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів - 112,5 млн. грн.), екологічний податок 190,5 млн. грн. (1,2%) та інші податки і збори.
На інші неподаткові надходження припадає
7,4% (1 306,4 млн. грн.). Серед цих надходжень
переважають власні надходження бюджетних
установ - 752,1 млн. грн., плата за розміщення
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 179,6
млн.
грн.,
плата
за
надання
адміністративних послуг - 125,7 млн. грн.,
надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту - 69,5 млн.
грн., надходження від орендної плати за
користування державним майном - 50,6 млн.
грн., інші надходження – 128,9 млн. грн.
Провівши аналіз можна помітити перевагу
доходів
до
місцевого
бюджету
над
доходженням обласного. Загальні надходження
місцевих бюджетів становлять 24 472,3 млн.
грн., що складає 56,4%, обласного – 18 947 млн.
грн., що в свою чергу складає 43,6% загальних
надходжень. Помітна перевага власних доходів
загального фонду спостерігається саме до
місцевих бюджетів – 16645,4 млн. грн., що
більше за обласні доходи майже в 4 рази
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(4409,2 млн. грн.). Офіційні трансферти
загального
фонду
місцевих
бюджетів
становлять 6687,5 млн. грн., що менше за
трансферти області в 1,9 рази – 12622,9 млн.
грн. Надходження до спецфонду місцевого і
обласного бюджету розподілені майже порівну

– 1077,6 млн. грн. і 1134,1 млн. грн. відповідно.
Субвенції спецфонду місцевого бюджету
склали всього 7,3% (61,7 млн. грн.), тоді як
обласного 92,7% (780,7 млн. грн.).

Таблиця 2
Структура податкових надходжень до обласного і місцевих бюджетів Дніпропетровської
області за 2014-2017 роки (млн. грн.)
Показники

ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
Податок на доходи
фізичних осіб
Податок на прибуток
підприємств
Рентна плата за
спеціальне
використання води
Рентна плата за
користування надрами
Акцизний податок з
вироблених в Україні
підакцизних товарів
(продукції)
Акцизний податок з
ввезених на митну
територію України
підакцизних товарів
(продукції)
Акцизний податок з
реалізації суб'єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Місцеві податки
Екологічний податок
Інші податки
НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
ВСЬОГО

2014
обл.
місц.

2015
обл.
місц.

2016
обл.
місц.

2017
обл.
місц.

3859,8

6263,2

2951,0

8890,5

3441,6

12703,0

4897,5

16416,6

2962,3

3485,8

1198,9

4795,8

1660,2

6640,8

2259,4

9037,7

2,7

46,5

819,0

119,0

651,7

3,1

1220,4

27,3

92,6

-

90,5

-

105,7

-

116,8

-

730,4

5,3

590,1

3,9

561,2

3,2

566,0

1,6

-

-

-

-

-

-

-

112,5

-

-

-

-

-

-

-

435,3

-

-

-

635,6

-

933,0

-

515,9

71,6
0,1

2522,7
179,1
23,8

252,1
0,3

3220,7
114,6
0,9

461,5
1,3

4908,9
209,8
4,2

419,0
316,0

6077,1
190,5
18,8

400,5

506,8

429,3

932,6

624,3

1175,8

645,8

1306,4

4260,3

6770,0

3380,3

9823,1

4065,9

13878,8

5543,4

17723,0

Дослідивши склад і структуру надходжень
обласного і місцевих бюджетів окремо, слід
узагальнити дані і провести оперативний аналіз
зведеного
бюджету
Дніпропетровського
регіону загалом. Розглянемо більш детально
питому вагу надходжень загального фонду,
спецфонду та трансфертів обласного і місцевих
бюджетів. Розглянемо структуру податкових
надходжень до обласного і місцевих бюджетів

Дніпропетровської області за 2014-2017 роки.
(табл. 2.)
Як
видно
з
таблиці
2
протягом
досліджуваного
періоду
податкові
надходження мають тенденцію до неухильного
зростання. Так, в 2017 р. податкові
надходження склали 21314,2 млн. грн., що по
відношенню до 2014 р. збільшилися на 11191,2
млн. грн., що склало приріст в 210,6%. В 2017
р. податкові надходження до місцевих
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бюджетів по відношенню до 2014 р. зросли на
10 153,4 млн. грн., що склало приріст в 262%.
Але податкові надходження до обласного
бюджету Дніпропетровської області у 2015 р.
по відношенню до попереднього року
зменшились на 23,5%. Це пояснюється змінами
у перерозподілу ПДФО, який займає левову
частину у складі власних доходів регіональних
бюджетів. Згідно реформи надходження ПДФО
до обласного бюджету скоротили на 10%. У
2016 р. – податкові надходження зросли на
16,6%, у 2017 р. – ще зросли на 42,3% по
відношенню до попереднього року відповідно.
Загалом в 2017 р. податкові надходження до
обласного бюджету по відношенню до 2014 р.
зросли на 1037,7 млн. грн., що склало приріст
лише в 127%.
Неподаткові надходження до регіонального
бюджету також мали тенденцію до зросту,
протягом 2014 – 2017 рр. вони зросли в 2,2
рази. і станом на 2017 р. склали 1952,2 млн.
грн. Причому характерним є факт, що темпи
приросту неподаткових надходжень були
значно вище у місцевих бюджетів ніж в
обласних. Застосування усіх вищезгаданих
заходів сприятиме удосконаленню місцевого
самоврядування, наданню якісних суспільних
послуг, ефективному використанню бюджетних
коштів,
встановленню
народовладдя,
узгодженню інтересів держави і територіальних
громад. Значною мірою це стосується і процесу
планування використання бюджетних коштів,
адже від якісного передбачення потреби у
ресурсах залежить оптимальне задоволення
потреб суспільства. Особливо це завдання
посилюється
при
плануванні
місцевих
бюджетів, оскільки від траєкторії економічного
та соціального розвитку адміністративнотериторіальних одиниць залежить поступ цілої
держави. З метою дослідження напрямів
удосконалення бюджетного планування було
обґрунтовано
потребу
застосування
середньострокового планування. Реальний стан
справ свідчить про практичну його відсутність,
що
робить
неможливим
повноцінне
застосування програмно-цільового методу
через труднощі у встановленні взаємозв’язку
між ресурсами та цілями, для досягнення
більшості з яких потрібно декілька років.
Отже, з огляду на проведений аналіз, можна
зробити висновок про наявність істотних
диспропорцій між показниками використання
ресурсного потенціалу регіону і надходження
до бюджету податкових платежів. Тому

обґрунтування відповідності оподаткування
ресурсним
можливостям
як
Дніпропетровського регіону, так і держави в
цілому має стати одним із ключових підходів
до
удосконалення
процесу
планування
податкових надходжень до бюджетів усіх
рівнів. Тут необхідно зауважити, що від
методів і прийомів, які використовуються при
відповідних розрахунках, залежить рівень
наукового обґрунтування процесу бюджетноподаткового планування. Як показує вітчизняна
податкова
практика,
удосконалення
потребують не тільки самі методи розрахунку
планових показників бюджетних завдань, а й
відповідна інформаційно-аналітична база.
Відповідно до чинного законодавства
доходи бюджетів охоплюють дві важливі
складові: доходи загального фонду і доходи
спеціального фонду бюджету. Головним
джерелом
наповнення
бюджету
Дніпропетровської
регіону
є
податкові
надходження, що включають загальнодержавні
та місцеві податки і збори. Податкові
надходження
протягом
2014–2017
рр.
неухильно зростають, що є позитивним
моментом після внесених змін до Податкового
та Бюджетного кодексів України. Головним
бюджетоутворюючим податком регіону є
податок з доходів фізичних осіб, 15% якого
скеровується до обласного бюджету і 60% – до
місцевих бюджетів. Саме він протягом усього
досліджуваного періоду займав найбільшу
частку податкових надходжень (більше 50%).
На думку експертів, найбільшим позитивом
фінансової децентралізації є передача до
місцевих бюджетів акцизного податку, а також
податку на нерухомість. Отже суттєво
збільшилася частка ресурсів, що залишаються
на місцях і не передаються до бюджетів вищого
рівня. Проводивши аналіз формування дохідної
частини місцевого бюджету Дніпропетровської
області, було відмічено, що вплив податкової
складової був і залишається вирішальним на
протязі всього періоду аналізу. Аналізом
охоплено період до та після впровадження
реформи децентралізації 2014 – 2017 рр., що
дозволяє простежити зміни, що відбулися в
переліку джерел формування регіонального
бюджету.
Сума
отриманих
власних
доходів
регіонального бюджету Дніпропетровського
регіону за останні 3 роки після запровадження
децентралізації суттєво збільшилася. В 2017
році сума отриманих власних доходів
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загального та спеціального фондів склала
23266,4 млн. грн., що по відношенню до 2014 р.
більше на 12236 млн. грн. або у 2,1 рази. Проте
разом з власними доходами зростають і
трансфертні надходження. В 2017 р вони
становили 20152,9 млн. грн., що на 13306,5
млн. грн. або майже у 3 рази більше по
відношенню до 2014 р., що безперечно є
негативним
фактором.
Загалом
після
впровадження децентралізації питома частка
власних надходжень знизилась з 62% у 2014 р.
до 54% у 2017 р., а питома вага трансфертних
надходжень зросла з 38% до 46% відповідно.

самоврядування; побудова прозорої і стабільної
системи
оподаткування
«на
місцях»,
збільшення
надходжень
до
бюджетів
регіонального рівня.
Можна зробити висновок, що позитивними
результатами реформи є щорічне зростання
обсягів власних ресурсів місцевих бюджетів,
можливість органів місцевого самоврядування
спрямовувати кошти на видатки розвитку,
реалізацію інфраструктурних проектів тощо.
Але механізм формування місцевих бюджетів є
недостатньо ефективним і характеризується
низькою часткою доходів та високою
залежністю від Державного бюджету. За
рахунок власних доходів місцеві органи влади
не можуть самостійно фінансувати всі видатки,
пов'язані із виконанням своїх функцій.
На нашу думку, основними шляхами
зміцнення фінансової бази регіонального
бюджету є підвищення надходжень від ПДФО
можливе при зростанні частки зайнятого
населення, створенні нових робочих місць,
боротьбою з безробіттям, тіньовою заробітною
платою тощо. Одним із варіантів зростання
надходжень ПДФО є підвищення мінімальної
зарплати. Всі вищезазначені заходи дозволять
збільшити кількість надходжень даного виду
податку у 1,5 рази. Крім того при
запропонованому
зарахуванні
ПДВ
до
регіонального бюджету (у розмірі 15%) та
одночасному збільшенні показника ВРП на 20%
(за рахунок стимулювання провідних галузей
економіки Дніпропетровщини, таких як добувна,
переробна
промисловості
та
сільське
господарство) вдасться залучити приблизно 8
млрд. грн. Також з метою належного виконання
місцевих бюджетів, їх вдосконалення, зміцнення
та збалансування доцільним є здійснити
оптимізацію справляння місцевих податків.
Доцільно здійснити удосконалення механізму
справляння податку на нерухоме майно в частині
визначення базою оподаткування ринкову
вартість на противагу діючій сьогодні базі
оподаткування – квадратний метр житлової
площі. Стимулювання розвитку малого та
середнього бізнесу сприятиме зростанню
надходжень від одного з місцевих податків –
єдиного податку. Орієнтовно запропоновані
заходи дозволять збільшити надходження від
місцевих податків на 20%.
Пріоритетними напрямками перетворення
регіонального бюджету в ефективний інструмент
соціально-економічного розвитку регіону має
стати:

Висновки
Результатом авторського дослідження є
теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукової проблеми, що виявляється в
обґрунтуванні теоретичних засад формування
регіональних
бюджетів,
а
також
проаналізований нинішній стан дохідної
частини бюджету Дніпропетровського регіону і
запропоновано шляхи вирішення актуальних
завдань
пов’язаних
з
удосконаленням
механізму формування дохідної частини
регіональних
бюджетів.
Результати
дослідження дозволили сформувати такі
висновки і пропозиції.
Питання забезпечення сталого розвитку на
регіональному
рівні
є
надзвичайно
актуальними з огляду на потребу стабілізації
соціально-економічного життя нашої держави в
умовах економічної кризи та проведення
реформи
децентралізації. Діюча система
акумулювання
доходів
регіональними
бюджетами України характеризується низьким
рівнем частки власних доходів місцевих
бюджетів, що відображається нарощуванням
обсягів міжбюджетних трансфертів.
Запровадження політики децентралізації в
Україні є важливим кроком до стабілізації
соціально-економічної ситуації. Реформа має
сприяти
виходу
із
фінансової
кризи,
забезпечити подолання суперечностей між
рівнями влади та організувати взаємовідносини
на всіх рівнях управління.
Проаналізувавши джерела та порядок
формування доходів регіональних бюджетів в
умовах
децентралізації,
можна
зробити
висновок, що основними завданнями, які
будуть реалізовані в рамках децентралізації
бюджету, є: перегляд та визначення переліку
власних
та
делегованих
повноважень;
розширення фінансової бази органів місцевого
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• збільшення показника ВРП за рахунок
стимулювання розвитку провідних галузей
економіки регіону, а саме малого та середнього
бізнесу, сільського господарства, добувної та
переробної промисловості;
• збільшення, розширення та зміцнення
фінансової основи місцевого самоврядування за
рахунок
удосконалення
податкового
законодавства, ідентифікації нових інструментів
залучення грошових коштів та реалізації
інноваційно-інвестиційних програм на території
регіону;
• підвищення
адаптивності
системи
регулювання
міжбюджетних
відносин
та
оперативності
надання
міжбюджетних
трансфертів;
• впровадження
в
практику
середньострокового планування регіональних
бюджетів;
• проведення кількісної та якісної оцінки
виконання регіонального бюджету на всіх
стадіях його реалізації;

Для того, щоб регіональні бюджети стали
основою фінансової самостійності, потрібно
чітко розподілити компетенції між органами
центральної влади, регіонального та місцевого
самоврядування і поступово переходити до
децентралізації державних фінансів. Крім того, є
сенс у розподіленні джерел податкових
надходжень між центральною і місцевою владою
з
метою
вирівнювання
вертикальних
дисбалансів. В межах вищевказаного твердження
потрібно
надати
органам
місцевого
самоврядування
можливість
самостійно
встановлювати перелік місцевих податків і
зборів та їх ставки.
В цілому, ратифікація вищевказаних
заходів сприятиме удосконаленню місцевого
самоврядування, наданню якісних суспільних
послуг, ефективному використанню бюджетних
коштів,
встановленню
народовладдя,
узгодженню інтересів держави і територіальних
громад.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В
УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Цель. Работа посвящена проведению анализа формирования доходной части регионального бюджета
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Днепропетровськой области в условиях децентрализации и разработка инструментарія превращения
регионального бюджета в эффективный инструмент социально-экономического развития региона.
Методика. Для решения данной научной проблематики использовано: структурный метод; сравнительного
анализа эмпирических данных; абстрактно-логического обобщения. Результаты. У работи
проанализированы проблемы и факторы формирования доходов регионального бюджета на примере такого
промышленного региона как Днепропетровськая область. На основе структурного анализа налоговых
поступлений определены резервы наполнения регионального бюджета. Определены основные пути
укрепления финансовой базы регионального бюджета и указано на приоритетные пути превращения
регионального бюджета в эффективный инструмент социально-экономического развития промышленности.
Научная новизна. В процессе анализа формувания доходов регионального бюджета выводы и предложения
сформированы под призмой специфики Днепропетровськой области как промышленного региона.
Практическая значимость. Отдельные результаты и выводы статьи когут быть использованы органами
местной власти и местного самоуправления промышленных областей.
Ключевые слова: местные бюджеты, децентрализация, доходы, межбюджетные отношения, налоги,
финансовое обеспечение, региональный бюджет, трансферты.
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REGIONAL BUDGET FORMATION IN DECENTRALIZATION CONDITIONS
Object. The article is devoted to the analysis of the formation of the revenue part of the regional budget of the
Dnepropetrovsk region in the conditions of decentralization and the development of tools for the transformation of
the regional budget into an effective tool for socio-economic development of the region. Methods. To solve this
scientific problem applied: structural method; comparative analysis of empirical data; abstract-logical
generalization. Results. In the article are analyzed the problems and factors of regional budget revenue generation
on the example of such industrial region as Dnipropetrovsk region. On the basis of the structural analysis of tax
revenues, reserves for filling the regional budget have been determined. The main ways of strengthening the
financial base of the regional budget are identified and the priority directions of its transformation into an effective
instrument of socio-economic development of industrial are indicated. Background. In the course of analyzing the
revenue generation of the regional budget, the conclusions and proposals were made in the light of the specificity of
the Dnipropetrovsk region as an industrial region. Final Conclusions. Individual results and conclusions of the
article can be used by local authorities and local governments of industrial areas.
Key words: local budget, decentralization, revenue, inter-budget relations, tax, financial support, regional budget,
transfers.
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