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ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ  

В УКРАЇНІ 

Уейн Тірск 
 
 

Ця стаття має три мети. По-перше, коротко описати основні 
характеристики децентралізованої фіскальної системи й 
створити критерії, за якими можна було б оцінити ступінь 
податкової децентралізації в Україні та окреслити широкі 
контури реформ, що зрушать Україну на подальшому шляху до 
децентралізації. Друге завдання − показати прогрес, що був 
досягнутий в Україні на сьогодні щодо децентралізації 
фіскальної системи. Нарешті, робиться спроба розглянути 
останні пропозиції щодо реформування, які мають на меті 
сприяння децентралізації податкової системи. Стаття 
починається з короткої дискусії про економічні переваги 
децентралізації. 

Чому децентралізація? 

Хоч переваги децентралізації часто розглядаються як те, що 
само собою зрозуміло, корисно було б чітко побачити її переваги 
й постійно мати їх на увазі, обговорюючи альтернативні шляхи 
досягнення тих самих цілей. Головний аргумент на користь 
деяких форм фіскальної децентралізації полягає в підвищенні 
ефективності розподілу коштів в межах державного сектора. 
Децентралізована податкова система дозволяє громадянину й 
виборцю ефективніше обирати тип і кількість послуг з боку 
держави. Якщо існує високий ступінь варіювання попиту у 
населення щодо послуг державного сектора різного рівня, то 
децентралізована податкова система може краще 
пристосуватись до цієї різноманітності смаків. Ті, хто 
потребують менше державних послуг, задовольняться нижчим 
рівнем їх забезпечення, але групи з більшим попитом можуть 
реалізувати його на вищих рівнях. Ці відміни у смаках 
відбиваються у відповідних ступенях бажання платити податки 
за надання послуг з боку держави. 
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У розподілі різних рівнів потреб і надання державних 
послуг відповідно до бажання виборців платити за них, мережа 
місцевого врядування з чітко визначеною відповідальністю щодо 
витрат може внести свій внесок у підвищення рівня 
економічного добробуту та ефективності. В межах усієї системи 
переваги децентралізації можна довести до максимуму, 
використовуючи принцип функціонування філій, або 
делегування кожної витрати на нижчий рівень системи 
управління, що здатна вирішити це завдання. Тільки у 
неймовірному випадку, коли попит населення на державні 
послуги був би однорідним, децентралізація не змогла б 
задовольнити його на вищих рівнях економічного добробуту. 
Навіть в цій ситуації децентралізована податкова система може 
запропонувати значні динамічні переваги в формі більшої 
здатності до експериментування та інновацій при наданні 
державних послуг. 

В економічній системі перехідного періоду, наприклад в 
Україні, децентралізація державного сектора є фіскальним 
партнером приватизації економіки, що перебуває у власності 
держави. Така приватизація має на меті примусити 
підприємства відповідальніше ставитися до потреб споживачів. 
Децентралізація покликана стимулювати державний сектор 
проявляти більшу чутливість до вимог громадян-виборців. 
Приватизація та децентралізація мають замінити командну 
економіку, що диктує пропозицію, економікою, що виходить з 
попиту, що ставить питання використання ресурсів ближче до 
потреб домашнього господарства і таким чином вносить свій 
внесок до ефективнішої економічної поведінки. 

Невід’ємні риси  
децентралізованої фіскальної системи 

Якщо місцева, або субнаціональна, влада повинна забезпечити 
домашнє господарство суспільно важливими послугами, яких він 
потребує і за які готовий платити, то її необхідно забезпечити 
відповідним набором фіскальних інструментів, щоб виконати це 
завдання. Місцева влада повинна мати достатньо повноважень, 
щоб приймати рішення щодо загального рівня витрат на 
виконання проекту в цілому, а також за різними категоріями, 
тобто в децентралізованій фіскальній системі рішення про те, 
скільки й на що витрачати приймається на місцевому рівні і, 
приймаючи ці рішення, місцева влада підзвітна лише місцевим 
мешканцям, а не вищим рівням влади. Щоб ефективно 
реалізовувати свою автономію щодо витрат, місцева влада 
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повинна мати доступ до системи місцевих доходів, 
використовуючи три найважливіших атрибути: 

1. Необхідно, щоб місцеві органи влади мали достатній рівень 
автономії щодо використання прибутків, щоб мати змогу в 
разі необхідності доповнити суми доходів, які вони 
одержують, з власних джерел прибутку. Існує чотири виміри 
автономії щодо доходів − можливість змінювати ставки 
податків, можливість визначати податкову базу, можливість 
приймати рішення, який податок вводити, і можливість 
збирати податки, що накладаються на місцевому рівні. Серед 
них можливість модифікувати ставки податку є, без сумніву, 
найважливішою, бо за її відсутності повноваження місцевого 
врядування збирати в разі необхідності додаткові податки 
стає дуже обмеженим. 

2. Тягар місцевих податків повинні нести місцеві мешканці. В 
протилежному випадку витрати, що йдуть на користь 
місцевим резидентам, частково будуть сплачені 
нерезидентами і місцева влада перетвориться на менш 
підзвітну місцевим резидентам структуру щодо своїх витрат. 
Наприклад, податки на прибуток підприємств та акцизи, що 
збирають на місці виробництва, є поганими кандидатами на 
місцеві податки, бо їх тягар експортується до нерезидентів. 

3. Платежі по перерахунках, одержані від вищих владних 
структур, повинні мати безсумнівну природу і не суперечити 
пріоритетам місцевих влад щодо витрат. Єдине 
застереження проти цієї вимоги полягає в тому, що якщо 
місцеві структури виконують завдання, пов’язане з 
витратами, що має принести істотні переваги нерезидентам, 
то інтереси останніх можуть потребувати захисту в формі 
перерахування, зробленого умовно з вимогою витратити 
кошти на певні цілі. Важлива проблема відповідного мандату 
щодо цих витрат обговорюється нижче. 

Децентралізація обходиться без однієї з переваг централізованої 
податкової системи, зокрема можливості нагромаджувати 
прибутки і виділяти їх рівномірно, щоб знизити рівень статей 
витрат. Децентралізація неминуче призводить до виникнення 
регіональних фіскальних розбіжностей, бо деякі юрисдикції за 
природою матимуть багатшу податкову базу, ніж інші. 
Децентралізовані фіскальні системи тому потребують 
ефективного механізму вирівнювання, що він зменшує або 
повністю усуває горизонтальні відмінності у податковій 
місткості в межах юрисдикції місцевих влад. Ефективні схеми 
вирівнювання базуються на використанні формул і включають 
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або прямі перерахування від багатших до бідніших 
юрисдикцій, або, частіше, перерахування платежів від владної 
структури вищого податкового рівня до нижчого. 

Крім цих горизонтальних перерахунків можуть бути 
потрібні вертикальні перерахунки від влад вищого рівня до 
нижчого, якщо структурам вищого рівня не надано адекватних 
повноважень щодо збору доходів, щоб задовольнити їхні 
зобов’язання по витратах. Ефективні програми перерахувань 
забезпечують стабільні потоки доходів до влад нижчого рівня й 
дозволяють структурам нижчого рівня фінансувати “типовий” 
рівень витрат, якщо застосовуються “типові” податкові ставки. 
Перерахування такого типу є відокремленими від реальних 
витрат і поведінки реципієнтів прибутків, тому це сприяє або 
стимулюванню вищих рівнів витрат, або зусиллям щодо 
зниження зборів1. 

Децентралізація навряд чи здатна повною мірою 
використовувати свої переваги, доки не існує чутливого 
механізму зобов’язань щодо витрат між різними рівнями 
врядування й чіткого розуміння того, хто що робить. Згідно з 
принципом відповідності, витрати відбуваються таким чином, 
що географічні кордони переваг після їх здійснення 
відповідають розміру території юрисдикції, де робляться ці 
витрати2. Наприклад, функції, що покладено на місцеві влади, 
повинні мати загальнонаціональний характер, як у випадку з 
національною безпекою. Категорії витрат, що суперечать 
принципу відповідності, спричинять появу марнотратців, 
юрисдикція яких протистоїть принципам ефективного 
витрачання, й потребуватимуть складних умовних перерахувань 
від владних структур вищого рівня, щоб їх відшкодувати. 
Врешті решт, якщо має місце конфлікт або відсутність ясності 
щодо того, “хто чим повинен забезпечувати”, для платників 
податків буде важко вирішити, який штат державних 
службовців буде більш або менш підзвітним за рішення щодо 
будь-яких витрат. 

Статус податкової децентралізації в Україні 

Україна проголосила свій намір або бажання децентралізувати 
від податків дві важливі частини законодавства, – нову 
Конституцію та нещодавно прийнятий Закон про місцеве 
самоврядування. Обидва закони передбачають створення 
великою мірою децентралізованої фіскальної системи, при якій 
місцеві органи влади, що визначаються як великі та малі міста, 
села, поселення одержать повну бюджетну автономію при 
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формуванні та виконанні своїх бюджетів. Спочатку вони 
використовуватимуть кошти Державного бюджету, а також у 
встановленому порядку доходи від загальнодержавних податків, 
що перераховуються до місцевих бюджетів. Діяльність ширшої 
географічної спрямованості здійснюватиметься за участю 
районних та регіональних рад із залученням коштів, одержаних 
від місцевих бюджетів на договірній основі. Цей підхід знизу 
вгору при фінансуванні проектів вищого рівня субнаціональні 
уряди повинні представити як повну протилежність фінансовим 
зв’язкам зверху донизу, що було характерно для радянських 
часів. Області та райони відмиратимуть як важливі фіскальні 
інституції, а значні повноваження щодо збору податків, що вони 
виконували раніше, щезнуть, як тільки вони стануть фінансово 
залежними від обумовлених договором внесків місцевих органів 
влади, для того, щоб розпочинати виконання тільки тих 
загальних проектів, що забажає місцева влада. 

Ні Конституція, ні Закон про місцеве самоврядування не 
висувають чітку та когерентну стратегію децентралізації, й 
обидва ці документи досить незграбно висвітлюють важливі 
питання розподілу доходів та витрат спеціального 
призначення між владами різного рівня, а також проблему 
вирівнювання податків. В результаті Україна досягла тільки 
обмеженого і хиткого прогресу у створенні децентралізованої 
податкової системи, і мовчки продовжується правління 
традиційної бюджетної “матрьошки”3. 

За моделлю “матрьошки” процес складання бюджету для 
країни в цілому починається з формування Державного бю-
джету, що визначає дохідну частину і загальний рівень витрат 
субнаціональних владних структур за моделлю, як це відбуває-
ться у державі в цілому. Розклад цільових відрахувань та 
внесків, що сплачують області, представляє собою джерело 
лімітного фінансування обласних бюджетів і таким чином 
ефективно створює “стелю” того, що область може дозволити 
собі витратити. Як тільки області проінформували, скільки 
прибутків вони можуть очікувати, вони готують бюджети 
схожого з Державним бюджетом типу і фінансують підлеглі їм 
райони, використовуючи суміш поділених податків та цільових 
відрахувань. Кожний район, у свою чергу, використовує подібні 
фінансові рецепти поділених податків і цільових відрахувань 
для фінансування підлеглих їм великих й малих міст, сіл і 
селищ. В Україні дуже мало що змінилося з радянських часів на 
субобласному рівні, де бюджети різних рівнів управління 
залишаються ієрархічно взаємопов’язаними. 

Фіскальні взаємини між областями та державним урядом, 
проте, проявляли тенденцію йти еволюційним шляхом у 
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напрямку більшої, хоча й обмеженої, податкової децентралізації. 
За радянської епохи рівні витрат встановлювалися для кожної 
області як частини щорічного бюджетного плану, а кошти, 
необхідні для фінансування цих витрат, забезпечувалися за 
рахунок комбінації власних, фіксованих і регульованих, або 
розподілених податків. Через варіації у розмірі податкової бази 
між областями  
ставки податків варіюють в залежності як від податку, так і від 
юрисдикції, і робляться спроби вирівняти податкову місткість 
різних областей. Оскільки розподіл податків міг тільки частково 
вирішити проблему фіскальної рівності, в процесі вирівнювання 
обласних бюджетів робилися відрахування до бідних областей за 
рахунок внесків з багатих за залишковим принципом. Через ко-
мбінацію поділу податків та позитивних або негативних 
перерахунків припускалося, що використання коштів у 
радянській системі державного фінансування було великою 
мірою об’єктивним. Першорядним завданням було забезпечити 
фінансування для цільових витрат, і будь-які зміни у 
призначенні податків компенсувалося змінами у ставках 
розподілу та рівнях цільових відрахувань і внесків. Більш того, в 
межах будь-якого призначення податку будь-які зміни у ставках 
розподілу повинні були відповідати змінам у рівні внесків та 
цільових відрахувань, що дійсно було продемонстровано на 
досвіді України. 

В Україні комбінація розділених податків та цільових 
платежів як фіскальний інструмент збалансованості та 
вирівнювання обласних бюджетів змінювалася з року в рік. У 
1994 р. всі податки на прибуток були розділені між областями за 
50%-ною ставкою, а ПДВ та всі акцизи – за уніфікованою 
ставкою 20%. Результатом рівномірного розподілу ставок по 
областях стало досягнення високого рівня залежності від 
цільових перерахувань як механізму залишкового балансування 
для обласних бюджетів. Двадцять дві з двадцяти семи областей 
одержували ці цільові перерахування, а інші п’ять робили свої 
внески в цей процес. 

У 1994–1995 рр. більший наголос робився на ПДВ як на  
первинний регуляторний механізм. Розподіл ПДВ варіював 
обернено пропорційно відносній податковій місткості області. 
Біднішим областям дозволялося залишати всю виручку від ПДВ, 
що збирався під його юрисдикцією, в той час як багатші області, 
наприклад місто Київ, утримували лише малу частку своїх зборів 
ПДВ. У зв’язку з тим, що ставки розподілу ПДВ варіювали в 
залежності від мандату вирівнювання, число реципієнтів 
цільових відрахувань зменшилося від чотирнадцяти областей у 
1995 р. до дванадцяти у 1996 р. 
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З прийняттям у 1997 р. національного бюджету Україна 
великою мірою відмовилась від практики розподілу податків та 
включила положення про розмежування податків між 
центральними та обласними бюджетами. Доходи, одержані від 
збору ПДВ, йшли виключно до центрального бюджету, а доходи 
від податків на прибуток громадян і підприємств 
перераховувалося на обласні рахунки виключно для їх 
використання на місцях. Це нове призначення прибутків не 
змогло істотно посилити дохідну автономію обласних владних 
структур, бо контроль за ставками податків та визначення 
податкової бази продовжує бути прерогативою центрального 
уряду. Проте в іншому змісті відмежування податків надало 
обласним фінансам додатковий ступінь свободи щодо суми 
одержаних прибутків, тому що вона стала більше залежати від 
ступеню збираності податків. 

У 1997 та 1998 р. доходи, одержані від податку на 
прибуток, перевищили очікування, і області змогли 
перевиконати свої заплановані бюджети. В цьому відношенні 
було досягнуто більшого ступеня податкової децентралізації, бо 
області успішно пристосовували суми одержаних прибутків до 
своїх власних відокремлених джерел прибутку. Проте ця 
ініціатива щодо децентралізації почала різко втрачати своє 
значення з проходженням бюджету 1999 р., згідно з яким все 
мало повернутися до системи, що існувала в колишньому 
Радянському Союзі. Податки на прибуток і акцизи розподілялися 
між областями, а цільові перерахування та внески за 
домовленістю використовували як механізм фінансування на 
крайній випадок, щоб збалансувати обласні бюджети, а рівень 
витрат визначався з центру. З прийняттям цього бюджету 
області втратили навіть ту обмежену незалежність щодо 
одержання прибутків та їх витрачання на свій розсуд, що мали 
останніми роками. 

Широкий шлях стелиться перед Україною 

З нашого короткого огляду нещодавньої історії взаємин між 
органами влади стає ясно, що Україні бракує більшості голов-
них атрибутів децентралізованої податкової системи4. Зокрема 
майбутні фіскальні реформи, що мають посилити ступінь 
децентралізації в Україні, повинні фокусуватися навколо 
таких пакетів питань: 

1. Створення важливого джерела власних доходів, який органи 
місцевої влади, особливо міста, можуть мобілізувати в разі 
необхідності. Найперспективнішими кандидатами на це є 
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податок на майно та штрафи з податку на персональний 
прибуток, як це відбувається в ряді східноєвропейських країн, 
зокрема в Румунії. Ці штрафи можуть створити адекватну 
альтернативу лише на коротку перспективу, бо широко 
визнається той факт, що на впровадження життєздатного 
податку на майно йде кілька років. За існуючого порядку суто 
місцеві податки в Україні збирають відносно малий прибуток, 
звичайно менше 5% субнаціональних прибутків, і він не 
здатний відігравати визначальну роль у досягненні більшої 
автономії місцевих доходів. 

2. Необхідність примусити місцевих резидентів платити місцеві 
податки. Хоча тягар місцевих податків і припадає зараз на 
резидентів, місцеві офіційні особи не повністю підзвітні 
населенню за свої рішення щодо витрат, завдяки чому 
приноситься в жертву одна з головних рис фіскальної 
децентралізації. В цьому відношенні виділення коштів від 
податку на прибуток підприємств місцевим органам є дуже 
сумнівним рішенням, адже неймовірно, що місцеві 
резиденти зможуть винести цей тягар. 

3. Розробка стабільної та прозорої системи перерахунків між 
органами влади, що чітко визначається за формулами 
замість діючої системи з ad hoc та взаємними перерахунками 
за домовленістю. Чинна система перерахунків виконує добру 
роботу щодо вирівнювання податкових місткостей областей, 
що становить її єдину сильну сторону, бо це сприяє також 
прийняттю неефективних рішень щодо витрат та душить 
стимули збільшення доходів. Оригінальний проект бюджету 
на 1999 р. мав на меті впровадити програму перерахунків на 
основі нової формули, проте він був відхилений 
Міністерством фінансів. 

4. Розробка чіткого пакету цільових витрат для органів влади 
різного рівня. Існуючі напрацювання в галузі комунальних 
послуг та соціального захисту дуже туманні, і потрібні дуже 
вагомі аргументи на користь перенесення основної 
відповідальності за соціальний захист з місцевої влади назад 
до центрального уряду. Задача соціального захисту 
передавалася місцевим радам, починаючи з 1990 р., як 
мандат, що не був підкріплений коштами, і послідовне стале 
зростання заборгованості по виплатах в цій галузі ясно довело 
неспроможність місцевих органів влади адекватно 
виконувати цю функцію. 

5. Зміцнення інституціональної бази місцевого врядування і 
підзвітності місцевих органів влади населенню цих регіонів. 
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Колишні мери Києва і Одеси говорили, що їх скоріше міг би 
звільнити з посади Президент, ніж місцевий електорат. 

Примітки 

1Див. Ladd (1994). Для усвідомлення методу, за яким можна 
вимірити розрив між потребами у витратах і можливостями 
залучення доходів з використанням стандартизованих 
розрахунків, що ставлять розмір перерахування поза контролем 
місцевих офіційних осіб. 
2Oates (1972) є головним авторитетом в економічній літературі з 
“фіскального федералізму”; подається цікава дискусія щодо 
принципу відповідності, а також інші важливі аспекти успішної 
податкової децентралізації. 
3В той час, як Конституція передбачає існування високо 
децентралізованої системи місцевих влад, Закон про місцеве 
самоврядування пропонує значно вужчу точку зору на питання 
децентралізації, з відокремленням витратних зобов’язань 
місцевих органів від власних повноважень та тих, що були їм 
делеговані. Завдяки делегуванню витратних функцій місцеві 
влади повинні діяти як агенти центрального уряду і виконувати 
від його імені певні функції. Хоча ці повноваження не визначені 
до тонкощів у Законі про місцеве самоврядування, з дискусій, 
що точаться  
навколо цього питання в Україні, стає ясним, що делеговані 
повноваження мають включати охорону здоров’я, освіту та 
більшість елементів соціального захисту, іншими словами ту 
групу витрат, що вже входить до функцій місцевої влади. В 
цьому відношенні з боку українських політиків немає наміру 
повністю децентралізувати ці важливі витратні функції через їх 
загальнонаціональне значення. 
4Хоча в цій статті доводиться, що фіскальна децентралізація 
повинна стати важливим кроком у майбутньому, не можна 
нехтувати й деякою небезпекою децентралізації. Проблеми, чи 
існує достатній рівень підзвітності місцевих влад, щоб довірити 
їм  
більшу відповідальність щодо витрат, або чи можна 
застосовувати національні або “мінімальні” стандарти до певних 
категорій витрат (наприклад, здоров’я або освіти), були 
свавільно відкладені вбік. До них треба буде повернутися знову 
як до частки загальної стратегії з метою досягнення вищого 
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рівня податкової децентралізації в майбутньому. Див. Bird 
(1993), що висвітлював дискусію з цього та інших питань. 
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