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Ðезюме
Ðàññìîòðåíî ñóщíîñòü êðèïòîâàëюò, èх ðèñêè è ïåðñïåêòèâы ðàзâèòèÿ â Уêðàèíå. Иññëåäîâàíî èíфîð-
ìàöèîííîå è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå îбåñïå÷åíèå эëåêòðîííых äåíåã. Âыäåëåíы ïðåèìóщåñòâà è íåäî-
ñòàòêè êðèïòîâàëюòы. Îñâåщåíы ïåðñïåêòèâы èíâåñòèðîâàíèÿ â êðèïòîâàëюòы. Уêàзàíы ïåðñïåêòèâы 
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Êèїâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

ÑÈÑÒÅМÍÎ-ÑÈÍÅÐÃÅÒÈЧÍÈЙ П²ÄХ²Ä ÄÎ ÐÅÃÓËЮÂÀÍÍЯ  
Ф²ÑÊÀËÜÍÎÃÎ ПÎÒÅÍÖ²ÀËÓ М²ÑÖÅÂÈХ ПÎÄÀÒÊ²Â ÒÀ ЗБÎÐ²Â

Пðîïîíóєòüñÿ зàñòîñîâóâàòè ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷íèé ï³äх³ä ï³ä ÷àñ ðåãóëюâàííÿ ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó 
ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â, щî ïåðåäбà÷àє ðîзðîбëåííÿ òà ðåàë³зàö³ю ³íñòèòóö³îíàëüíî-ñèíåðãåòè÷íîї 
ìîäåë³ îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåхàí³зìó âзàєìîä³ї ì³æ îðãàíàìè Дåðæàâíîї ф³ñêàëüíîї ñëóæбè Уêðà-
їíè зàãàëüíîäåðæàâíîãî, ðåã³îíàëüíîãî ³ ì³ñöåâîãî ð³âíÿ òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, щî äîзâî-
ëèòü зб³ëüшèòè äîх³äíó ÷àñòèíó ì³ñöåâîãî бюäæåòó з óðàхóâàííÿì ì³æðåã³îíàëüíîї ïîäàòêîâîї êîíêóðåíö³ї.  
Цå ñïðèÿє îäíî÷àñíîìó ðîзâ’ÿзàííю ïðîбëåì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîзâèòêó òåðèòîð³àëüíèх ãðîìàä íà 
îñíîâ³ зàбåзïå÷åííÿ äîäàòêîâèх ïîäàòêîâèх íàäхîäæåíü äî ì³ñöåâèх бюäæåò³â ³ ñïðèÿòëèâîãî б³зíåñ-êë³ìàòó.
Êлючові слова: ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³ збîðè, äîхîäè ì³ñöåâèх бюäæåò³â, ф³ñêàëüíèé ïîòåíö³àë, ïîäàòêîâå 
ðåãóëюâàííÿ, ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷íèé ï³äх³ä. 

Постановка проблеми. Ðîзâèòîê ñèñòåìè 
ïîäàòêîâîãî ðåãóëюâàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîзâèòêó êðàїíè ïîòðåбóє зàñòîñóâàííÿ íîâèх 
ï³äхîä³â äî ðåãóëюâàííÿ ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó 
ïîäàòê³â òà збîð³â íà îñíîâ³ збàëàíñóâàííÿ зàñòî-
ñóâàííÿ ф³ñêàëüíîї, åêîíîì³÷íîї òà ñîö³àëüíîї 
фóíêö³ї, щî äîзâîëèòü ñòâîðèòè ïåðåäóìîâè äëÿ 
ïîêðàщåííÿ ñóñï³ëüíîãî äîбðîбóòó.

Îäíèì ³з òàêèх ï³äхîä³â äî ðåãóëюâàííÿ ф³ñ-
êàëüíîãî ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збî-
ð³â ìîæå ñòàòè ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷íèé. Йîãî 
зàñòîñóâàííÿ äîзâîëÿє ïîñèëèòè ³íñòèòóö³éí³ 
âзàєìîзâ’ÿзêè òà âзàєìîä³ї ñóб’єêò³â ïîäàòêîâîãî 
ðåãóëюâàííÿ, ï³äâèщèòè ф³ñêàëüíèé ïîòåíö³àë 
ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â – ñêëàäíèêà äîхîä³â 
ì³ñöåâèх бюäæåò³â ï³ä ÷àñ збåðåæåííÿ ñïðèÿòëè-
âîãî б³зíåñ-êë³ìàòó, щî â ðåзóëüòàò³ ñïðèÿòèìå 
ï³äâèщåííю ð³âíÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîзâè-
òêó òåðèòîð³àëüíèх ãðîìàä.

Àналіз останніх досліджень і публікацій. Пèòàííÿ 
ì³ñöåâèх бюäæåò³â, зîêðåìà ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó 
ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â, ðîзêðèâàëèñÿ ó ïðàöÿх 
òàêèх â³ò÷èзíÿíèх íàóêîâö³â: С. Бîéêî, Î. Âàñè-
ëèêà, Î. Дåì’ÿí÷óê, Î. Êó÷àбñüêîãî, Â. Êðàâ÷åíêà, 

². Лóí³íîї, Ò. Пàєíòêî, Â. Пèñüìåííîãî, Л. Òàðàí-
ãóë, Ì. Òàðàñюêà, ². Чóãóíîâà òà ³íшèх. 

Âиділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Íåзâàæàю÷è íà äîñòàòí³é îбñÿã 
äîñë³äæåíü, ó÷åíèìè íå îбґðóíòîâàíà íåîбх³ä-
í³ñòü âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷íîãî ï³ä-
хîäó äî ðåãóëюâàííÿ ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó ì³ñ-
öåâîãî îïîäàòêóâàííÿ.

Метою статті є îбґðóíòóâàííÿ íåîбх³äíîñò³ 
зàñòîñîâóâàííÿ ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷íîãî ï³äхîäó 
ó ðåãóëюâàíí³ ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèх 
ïîäàòê³â òà збîð³â.

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Òåðì³í «ïîòåíö³àë» ïîхîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî 
ñëîâà «potentia», òîбòî ìîæëèâîñò³, íàÿâí³ ñèëè, 
зàïàñè, зàñîбè, щî ìîæóòü бóòè âèêîðèñòàí³. Сàìå 
ïîíÿòòÿ «ïîòåíö³àë» â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ðîз-
ãëÿäàєòüñÿ ó äâîх àñïåêòàх: 

– ÿê зàñîбè, зàïàñè, äæåðåëà, ÿê³ є â íàÿâíîñò³ 
òà ìîæóòü бóòè ìîб³ë³зîâàí³, ïðèâåäåí³ â ä³ю, 
âèêîðèñòàí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíîї ìåòè, зä³é-
ñíåííÿ ïëàíó, âèð³шåííÿ бóäü-ÿêîãî зàâäàííÿ;

– ÿê ìîæëèâ³ñòü îêðåìîї îñîбè, ñóñï³ëüñòâà, 
äåðæàâè â ö³ëîìó â ïåâí³é ñфåð³ [1].
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Â åêîíîì³÷í³é åíöèêëîïåä³ї зà ðåäàêö³єю 
С. Ìî÷åðíîãî є òàêå âèзíà÷åííÿ: «Пîòåíö³àë – 
íàÿâí³ â åêîíîì³÷íîãî ñóб’єêòà ðåñóðñè, їх îïòè-
ìàëüíà ñòðóêòóðà òà âì³ííÿ ðàö³îíàëüíî âèêîðèñ-
òàòè їх äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè» [2, ñ. 13].

Òàêèì ÷èíîì, ф³ñêàëüíèé ïîòåíö³àë ì³ñöåâèх 
ïîäàòê³â òà збîð³â – öå ïîòåíö³éíà ñóìà їх íàäхî-
äæåíü äî ì³ñöåâîãî бюäæåòó òåðèòîð³àëüíèх ãðîìàä, 
ÿêó ìîæíà àäì³í³ñòðóâàòè ф³ñêàëüíèìè îðãàíàìè 
ïðè ä³ю÷èх óìîâàх îïîäàòêóâàííÿ, щî âñòàíîâëю-
юòüñÿ íà зàãàëüíîäåðæàâíîìó òà ì³ñöåâîìó ð³âíÿх, 
óðàхîâóю÷è ³íòåðåñè äåðæàâè òà їх ïëàòíèê³â.

Ð³âåíü ïîâíîòè âèêîðèñòàííÿ îðãàíàìè ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó ïîäàò-
êîâîї ñèñòåìè є âàæëèâèì ïîêàзíèêîì åфåêòèâíîñò³ 
фîðìóâàííÿ бюäæåòíèх ðåñóðñ³â íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ 
зà ðàхóíîê íàÿâíèх ïîäàòêîâèх äæåðåë [3]. Ф³ñ-
êàëüíèé ïîòåíö³àë ïîäàòêîâîї ñèñòåìè Д. Б’юêåíåí 
òà Ð. Ìàñãðåéâ ïðîïîíóюòü îö³íюâàòè òàê:

n

C = ∑(tsi × Bi),

i=1

äå tsi – ñòàíäàðòíà ñòàâêà і-го ïîäàòêó (³=1…n);
Bi – ïîäàòêîâà бàзà і-го ïîäàòêó [4, ñ. 84].
Òàêèì ÷èíîì, ф³ñêàëüíèé ïîòåíö³àë ñèñòåìè 

ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â ëåæèòü ó ïëîщèí³ 
ðåãóëюâàííÿ ñòàíäàðòíîї ñòàâêè ïåâíîãî ì³ñöå-
âîãî ïîäàòêó ÷è збîðó. Â óìîâàх ä³ю÷èх ïîëî-
æåíü Пîäàòêîâîãî êîäåêñó Уêðàїíè (ñòàíîì íà 
01.04.2018 ð.) ìîæëèâîñò³ äëÿ ïîäàòêîâîãî ðåãó-
ëюâàííÿ ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó òåðèòîð³àëüíèх 
ãðîìàä âèзíà÷àòèìóòüñÿ òàêèìè ñï³ââ³äíîшåí-
íÿìè äëÿ:

– ïîäàòêó íà íåðóхîìå ìàéíî, щî â³äð³зíÿєòüñÿ 
â³ä зåìåëüíîї ä³ëÿíêè: 0% ≥ tsi ≤ 1,5% ðîзì³ðó 
ì³í³ìàëüíîї зàðîб³òíîї ïëàòè, âñòàíîâëåíîї зàêî-
íîì íà 1 ñ³÷íÿ зâ³òíîãî (ïîäàòêîâîãî) ðîêó, зà 
1 êâàäðàòíèé ìåòð бàзè îïîäàòêóâàííÿ;

– збîðó зà ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèх 
зàñîб³â: 0% ≥ tsi ≤ 0,075% ì³í³ìàëüíîї зàðîб³òíîї 
ïëàòè, óñòàíîâëåíîї зàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîäàòêî-
âîãî (зâ³òíîãî) ðîêó зà 1 êâàäðàòíèé ìåòð бàзè 
îïîäàòêóâàííÿ;

– òóðèñòè÷íîãî збîðó: 0,5% ≥ tsi ≤ 1% äî бàзè 
ñïðàâëÿííÿ збîðó;

– ïåðшîї ãðóïè ïëàòíèê³â єäèíîãî ïîäàòêó: 
0% ≥ tsi ≤ 10% ðîзì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
äëÿ ïðàöåзäàòíèх îñ³б, óñòàíîâëåíîãî зàêîíîì íà 
1 ñ³÷íÿ ïîäàòêîâîãî (зâ³òíîãî) ðîêó;

– äðóãîї ãðóïè ïëàòíèê³â єäèíîãî ïîäàòêó:  
0% ≥ tsi ≤ 20% ðîзì³ðó ì³í³ìàëüíîї зàðîб³òíîї 
ïëàòè, âñòàíîâëåíîї зàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîäàòêî-
âîãî (зâ³òíîãî) ðîêó;

– зåìåëüíîãî ïîäàòêó (зà зåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 
íîðìàòèâíó ãðîшîâó îö³íêó ÿêèх ïðîâåäåíî):  
0% ≥ tsi ≤ 3% â³ä їх íîðìàòèâíîї ãðîшîâîї îö³íêè;

– îðåíäíîї ïëàòè: tsi ≤ 12% â³ä íîðìàòèâíîї 
ãðîшîâîї îö³íêè зåìåëüíîї ä³ëÿíêè.

Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íàä³ëåí³ 
ïîâíîâàæåííÿìè ñàìîñò³éíî âèзíà÷àòè ïåâíèé 
ïåðåë³ê ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â, ìåæ³ їх 
ãðàíè÷íèх ðîзì³ð³â ñòàâîê, âïëèâàю÷è íà ф³ñ-
êàëüíèé ïîòåíö³àë ó ìåæàх â³äïîâ³äíèх òåðèòî-
ð³àëüíèх ãðîìàä. Íà îñíîâ³ äàíèх ðåéòèíãó ëåã-
êîñò³ âåäåííÿ б³зíåñó «Regional Doing Business» 
âèзíà÷èìî ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåãóëюâàííÿ ф³ñ-
êàëüíîãî ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà  
збîð³â [5].

 

Ðис. 1. Ñтавки податку на нерухоме майно, що відрізняється від земельної ділянки  
в містах обласних центрах та розширення їх фіскального потенціалу до середнього рівня

Джерело: складено автором на основі [5]
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Â³äïîâ³äíî äî äàíèх ðèñóíêó 1, ó ïîäàòêó íà 
íåðóхîìå ìàéíî, щî â³äð³зíÿєòüñÿ â³ä зåìåëüíîї 
ä³ëÿíêè, ñïîñòåð³ãàєòüñÿ зíà÷íà äèфåðåíö³àö³ÿ 
ñòàâîê îïîäàòêóâàííÿ â ðîзð³з³ îбëàñíèх öåíòð³â 
Уêðàїíè: â³ä ìàêñèìàëüíîї ñòàâêè (2%) ó Çàïî-
ð³ææ³, ²âàíî-Фðàíê³âñüêó òà Лüâîâ³ äî ì³í³ìàëü-
íîї (0,1%) ó Êðîïèâíèöüêîìó ïðè ñåðåäí³é ñòàâö³ 
ïîäàòêó ïî óñ³х òàêèх ì³ñòàх 0,91%. 

Òàêèì ÷èíîì, зíà÷íà ê³ëüê³ñòü ì³ñöåâèх бюäæå-
ò³â îбëàñíèх öåíòð³â ìàє ïåâí³ ðåзåðâè зб³ëüшåííÿ 
ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó ïî ïîäàòêó íà íåðóхîìå 
ìàéíî, â³äì³ííå â³ä зåìåëüíîї ä³ëÿíêè зà ðàхóíîê 
зб³ëüшåííÿ ñòàâêè äî ð³âíÿ ñåðåäíüîї, âðàхîâó-
ю÷è ì³æðåã³îíàëüíó ïîäàòêîâó êîíêóðåíö³ю. Íàé-
б³ëüш³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîзшèðåííÿ ф³ñêàëüíîãî 
ïîòåíö³àëó зà ðàхóíîê ðåãóëюâàííÿ ñòàâêè ïîäàòêó 
äî ð³âíÿ ñåðåäíüîãî ìàюòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ Êèєâà, Êðîïèâíèöüêîãî òà Хåðñîíà. 

Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Лüâîâà, 
²âàíî-Фðàíê³âñüêà òà Çàïîð³ææÿ ìàêñèìàëüíî 
âèêîðèñòîâóюòü ф³ñêàëüíèé ïîòåíö³àë ïîäàòêó íà 
íåðóхîìå ìàéíî, щî â³äð³зíÿєòüñÿ â³ä зåìåëüíîї 
ä³ëÿíêè, ïðèéíÿâшè ìàêñèìàëüíó ñòàâêó, âèзíà-
÷åíó Пîäàòêîâèì êîäåêñîì Уêðàїíè.

Çà зåìåëüíèì ïîäàòêîì ñåðåäíÿ ñòàâêà ó îбëàñ-
íèх öåíòðàх ñòàíîâèòü 1,46% (ðèñ. 2). 

У íàñòóïíèх ì³ñòàх ñòàâêè öüîãî ïîäàòêó  
(зà зåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íîðìàòèâíó ãðîшîâó îö³íêó 
ÿêèх ïðîâåäåíî) є ìåíшèìè, щî ñâ³ä÷èòü ïðî 
ïåâí³ ðåзåðâè äëÿ зб³ëüшåííÿ äîхîä³â ì³ñöåâèх 
бюäæåò³â, à ñàìå: Â³ííèö³, Жèòîìèðà, ²âàíî-
Фðàíê³âñüêà, Лóöüêà, Лüâîâà, Ìèêîëàєâà, Îäåñè, 
Пîëòàâè, Ð³âíîãî, Уæãîðîäà, Хìåëüíèöüêîãî, 
Чåðêàñ òà Чåðí³ãîâà.

Íàéб³ëüш³ ðåзåðâè ðîзшèðåííÿ ф³ñêàëüíîãî 
ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèх бюäæåò³â ìàє îðãàí ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Êðîïèâíèöüêîãî ïðè ñòàâö³ 
зåìåëüíîãî ïîäàòêó 0,3% òà Чåðí³âö³â – 0,9%.

У äåâ’ÿòè îбëàñíèх öåíòðàх Уêðàїíè ñòàâêè 
îðåíäíîї ïëàòè, âñòàíîâëåí³ îðãàíàìè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, є íèæ÷èìè â³ä ñåðåäíüîї (6,95%). 
У Жèòîìèð³, Лüâîâ³, Ìèêîëàєâ³, Ð³âíîìó, Сóìàх, 
Уæãîðîä³, Хàðêîâ³, Чåðí³âöÿх òà Чåðí³ãîâ³ ñòàâêà 
îðåíäíîї ïëàòè âñòàíîâëåíà ó ì³í³ìàëüíîìó ðîз-
ì³ð³ (3%), щî ïðèзâîäèòü äî ïåâíèх âòðàò бюäæåò-
íèх äîхîä³â (ðèñ. 3). 

У шåñòè îбëàñíèх öåíòðàх (Â³ííèö³, Êèєâ³, 
Лóöüêó, Òåðíîïîë³, Хìåëüíèöüêîìó, Чåðêàñàх) 
ñòàâêè îðåíäíîї ïëàòè зà зåìëю ìàêñèìàëüí³ – 
12%, щî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîâíå âèêîíàííÿ îðãàíàìè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïîâíîâàæåíü, íàäàíèх 
Пîäàòêîâèì êîäåêñîì Уêðàїíè, òà зàä³ÿííÿ ф³ñ-
êàëüíîї фóíêö³ї ì³ñöåâîãî îïîäàòêóâàííÿ.

У 2017 ð. âñ³ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ì³ñò îбëàñíèх öåíòð³â ïðèéíÿëè ìàêñèìàëüí³ ñòàâêè 
òóðèñòè÷íîãî збîðó òà єäèíîãî ïîäàòêó ïåðшîї ãðóïè. 

Àíàë³зóю÷è ð³шåííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ñòàâîê єäèíîãî 
ïîäàòêó äðóãîї ãðóïè, âàðòî âêàзàòè íà íàÿâí³ñòü 
ïåâíèх ðåзåðâ³â äëÿ éîãî зб³ëüшåííÿ äî бюäæåò³â 
Îäåñè, Хàðêîâà òà Òåðíîïîëÿ. У âñ³х ³íшèх îбëàñ-
íèх öåíòðàх Уêðàїíè ñòàâêè єäèíîãî ïîäàòêó äðó-
ãîї ãðóïè бóëè âñòàíîâëåí³ â ìàêñèìàëüíîìó ðîз-
ì³ð³ – 20% (ðèñ. 4). 

Òàêèì ÷èíîì, îðãàí ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ì. Сóìè ìàє ìîæëèâ³ñòü зб³ëüшèòè íèзüêèé ф³ñ-
êàëüíèé ïîòåíö³àë ä³ю÷èх ñòàâîê ì³ñöåâèх ïîäàòê³â 
òà збîð³â з ïîäàòêó íà íåðóхîìå ìàéíî, щî â³äð³з-
íÿєòüñÿ â³ä зåìåëüíîї ä³ëÿíêè íà 0,29 â. ï., зåìåëü-
íîìó ïîäàòêó – 0,46 â. ï., îðåíäí³é ïëàò³ – 3,95 â. ï.,  
єäèíîìó ïîäàòêó 2 ãðóïè – 8,40 â. ï., ÷åðåз ðåãóëю-
âàííÿ ðîзì³ð³â äî ð³âíÿ ñåðåäí³х (òàбë. 1). 

Ðис. 2. Ñтавки земельного податку в містах обласних центрах  
та розширення їх фіскального потенціалу до середнього рівня

Джерело: складено автором на основі [5]
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Ðис. 3. Ñтавки орендної плати за землю в містах обласних центрах  
та розширення їх фіскального потенціалу до середнього рівня

Джерело: складено автором на основі [5]

 

 
Ðис. 4. Ñтавки єдиного податку другої групи в містах обласних центрах  

та розширення їх фіскального потенціалу до середнього рівня
Джерело: складено автором на основі [5]
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Òàбëèöÿ 1
Збільшення фіскального потенціалу діючих ставок місцевих податків та зборів через регулювання  

їх розмірів до рівня середніх в обласних центрах Óкраїни в умовах 2017 року, в. п.

Місце 
в ранзі Îбласні центри

Збільшення фіскального потенціалу діючої ставки  
через регулювання її розмірів до рівня середньої, в. п.

Податку на 
нерухоме майно, що 

відрізняється від 
земельної ділянки

Земельному 
податку Îрендній платі

Єдиному 
податку  
2 групи

Âсього за 
місцевими 
податками  
і зборами

1 Сóìè 0,29 0,46 3,95 8,40 13,10

2 Хàðê³â – – 3,95 8,40 12,35

3 Îäåñà – 0,46 – 8,40 8,86

4 Ìèêîëàїâ 0,41 0,46 3,95 – 4,82

5 Уæãîðîä 0,31 0,46 3,95 – 4,72

6 Чåðí³ã³â 0,16 0,46 3,95 – 4,57

7 Чåðí³âö³ – 0,56 3,95 – 4,51

8 Жèòîìèð – 0,46 3,95 – 4,41

8 Лüâ³â – 0,46 3,95 – 4,41

8 Ð³âíå – 0,46 3,95 – 4,41

9 Òåðíîï³ëü 0,41 – – 3,40 3,81

10 Êðîïèâíèöüêèé 0,81 1,16 – – 1,97

11 Чåðêàñè 0,41 0,46 – – 0,87

12 Êèїâ 0,66 – – – 0,66

12 Хåðñîí 0,66 – – – 0,66

13 Â³ííèöÿ – 0,46 – – 0,46

13 ²âàíî-Фðàíê³âñüê – 0,46 – – 0,46

13 Лóöüê – 0,46 – – 0,46

13 Пîëòàâà – 0,46 – – 0,46

13 Хìåëüíèöüêèé – 0,46 – – 0,46

14 Çàïîð³ææÿ – – – – –

14 Дí³ïðî – – – – –

Джерело: розраховано та побудовано автором

Òàбëèöÿ 2
Потенційне збільшення надходжень місцевих податків та зборів через регулювання розмірів  

їх ставок до рівня середніх в обласних центрах Óкраїни в умовах 2017 року, разів

Îбласні центри

Потенційне збільшення надходжень до місцевого бюджету, разів

Податку на 
нерухоме майно, що 

відрізняється від 
земельної ділянки

Земельному податку Îрендній платі Єдиному податку 
2 групи

Â³ííèöÿ – 1,5 – –

Дí³ïðî – – – –

Жèòîìèð – 1,5 2,3 –

Çàïîð³ææÿ – – – –

²âàíî-Фðàíê³âñüê – 1,5 – –

Êèїâ 3,7 – – –

Êðîïèâíèöüêèé 9,1 4,9 – –

Лóöüê – 1,5 – –

Лüâ³â – 1,5 2,3 –

Ìèêîëàїâ 1,8 1,5 2,3 –

Îäåñà – 1,5 – 1,8

Пîëòàâà – 1,5 – –

Ð³âíå – 1,5 2,3 –

Сóìè 1,5 1,5 2,3 1,8

Òåðíîï³ëü 1,8 – – 1,2

Уæãîðîä 1,5 1,5 2,3 –

Хàðê³â – – 2,3 1,8

Хåðñîí 3,7 – – –

Хìåëüíèöüêèé – 1,5 – –

Чåðêàñè 1,8 1,5 – –

Чåðí³âö³ – 1,6 2,3 –

Чåðí³ã³â 1,2 1,5 2,3 –
Джерело: розраховано та побудовано автором
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У Çàïîð³ææ³ òà Дí³ïð³ îðãàíàìè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðèéíÿòò³ ñòàâêè ì³ñöåâèх ïîäàò-
ê³â òà збîð³â, ÿê³ ïåðåâèщóюòü ñåðåäí³, à òîìó їх 
зб³ëüшåííÿ ìîæå ìàòè íàñë³äêîì ïîã³ðшåííÿ б³з-
íåñ-êë³ìàòó.

Íàéб³ëüшå ðîзшèðåííÿ ф³ñêàëüíîãî ïîòåí-
ö³àëó зà óìîâè зðîñòàííÿ ñòàâîê ïîäàòêó íà 
íåðóхîìå ìàéíî, щî â³äð³зíÿєòüñÿ â³ä зåìåëüíîї 
ä³ëÿíêè äî ð³âíÿ ñåðåäíüîї ïî îбëàñíèх öåíòðàх, 
ìîæëèâî äîñÿãòè ó Êðîïèâíèöüêîìó ó 9,1 ðàз³â, 
Êèєâ³ – 3,7, ì. Хåðñîí³ – 3,7, ì. Ìèêîëàєâ³,  
ì. Òåðíîïîë³ òà Чåðêàñàх – 1,8 (òàбë. 2).

Â³äïîâ³äíî äî äàíèх òàбë. 2, íàéб³ëüшå 
ïîòåíö³éíå зб³ëüшåííÿ íàäхîäæåíü äî ì³ñöå-
âîãî бюäæåòó ³з зåìåëüíîãî ïîäàòêó ÷åðåз ðåãó-
ëюâàííÿ ðîзì³ðó éîãî ñòàâêè äî ð³âíÿ ñåðåäíüîї 
ìîæå бóòè äîñÿãíóòå îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ Êðîïèâíèöüêîãî ó 4,9 ðàз³â, à íàéìåíшå 
ó Хåðñîí³ – 0,5. Щîäî îðåíäíîї ïëàò³ зб³ëüшåííÿ 
ó 2,3 ðàз³â ïî Жèòîìèðó, Лüâîâó, Ìèêîëàєâó, 
Ð³âíîìó, Сóìàх, Уæãîðîäó, Хàðêîâó, Чåðí³âöÿх, 
Чåðí³ãîâó. У єäèíîìó ïîäàòêó 2 ãðóïè ó 1,8 ðàз³â 
ïî Сóìàх, Хàðêîâó, Îäåñ³ òà ó 1,2 ïî Òåðíîïîëю.

Âèêîðèñòîâóю÷è åêîíîì³÷íó òåîð³ю ìàðæèíà-
ë³зìó òà її íàéâàæëèâ³шèé åëåìåíò – ãðàíè÷í³ 
âåëè÷èíè, âèзíà÷èìî âïëèâ ðåãóëюâàííÿ ñòàâêè 
ïîäàòêó íà íåðóхîìå ìàéíî, щî â³äð³зíÿєòüñÿ â³ä 
зåìåëüíîї ä³ëÿíêè äî ð³âíÿ ñåðåäíüîї íà äîхîäè 
ì³ñöåâèх бюäæåò³â ó îбëàñíèх öåíòðàх з óðàхó-
âàííÿì збåðåæåííÿ ðåã³îíàëüíîãî б³зíåñ-êë³ìàòó 
(ðèñ. 5). 

Íàìè âñòàíîâëåíî, щî íàéб³ëüшèé åфåêò ó 
âèãëÿä³ ðîзшèðåííÿ ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó 
ïîäàòêó íà íåðóхîìå ìàéíî, щî â³äð³зíÿєòüñÿ â³ä 
зåìåëüíîї ä³ëÿíêè ïðîñòåæóєòüñÿ ïî Êðîïèâíèöü-
êîìó: зб³ëüшåííÿ ñòàâêè ïîäàòêó íà íåðóхîìå 
ìàéíî, щî â³äð³зíÿєòüñÿ â³ä зåìåëüíîї ä³ëÿíêè 
íà 0,81 â. ï. äî ð³âíÿ ñåðåäíüîї ìàòèìå íàñë³äêîì 
зб³ëüшåííÿ íàäхîäæåíü ó 9,1 ðàз³â (зб³ëüшåííÿ 
îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñòàâêè ïîäàòêó 
ëèшå íà 0,1 â. ï. ïðèзâåäå äî зðîñòàííÿ äîхîä³â 

Ðис. 5. Залежність між збільшенням фіскального потенціалу діючої ставки податку на нерухоме майно, 
що відрізняється від земельної ділянки та потенційним збільшенням його надходжень до місцевого бюджету
Джерело: розраховано та побудовано автором

ó 1,1 ðàз³â). Çíà÷íèé åфåêò â³ä зб³ëüшåííÿ ф³ñ-
êàëüíîãî ïîòåíö³àëó ïîäàòêó íà íåðóхîìå ìàéíî, 
щî â³äð³зíÿєòüñÿ â³ä зåìåëüíîї ä³ëÿíêè ìîæå бóòè 
äîñÿãíóòèé ó Чåðí³ãîâ³, Хåðñîí³, Êèєâ³, Сóìàх, 
íàéìåíшèé – ó Ìèêîëàєâ³, Òåðíîïîë³ òà Чåðêàñàх. 

Сèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷íèé ï³äх³ä äî ïîäàòêîâîãî 
ðåãóëюâàííÿ ðîзì³ð³â ñòàâîê ì³ñöåâèх ïîäàòê³â 
òà збîð³â äîзâîëÿє ìàêñèì³зóâàòè бюäæåòí³ íàä-
хîäæåííÿ ó âðàхóâàíí³ б³зíåñ ³íòåðåñ³â ïëàòíèê³â 
ïîäàòê³â. Òàêèé ï³äх³ä äî âñòàíîâëåííÿ ñòàâîê 
ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â ³ ï³äòðèìêè б³зíåñ-
êë³ìàòó äåìîíñòðóюòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ Â³ííèö³, Дí³ïðà, Жèòîìèðà, Лóöüêà, 
Îäåñè, Пîëòàâè, Ð³âíîãî, Хàðêîâà, Хìåëüíèöü-
êîãî, Чåðí³âö³â òà Чåðí³ãîâà ó ïîäàòêó íà íåðó-
хîìå ìàéíî, щî â³äð³зíÿєòüñÿ â³ä зåìåëüíîї 
ä³ëÿíêè; Дí³ïðà, Çàïîð³ææÿ, ²âàíî-Фðàíê³âñüêà, 
Êðîïèâíèöüêîãî, Îäåñè, Пîëòàâè, Хåðñîíà – 
îðåíäí³é ïëàò³ зà зåìåëüíó ä³ëÿíêó; Òåðíîïîëÿ – 
єäèíîìó ïîäàòêó 2 ãðóïè.

Сèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷íèé ï³äх³ä äî âèêîðèñ-
òàííÿ ф³ñêàëüíîї òà åêîíîì³÷íîї фóíêö³ї ì³ñöå-
âîãî îïîäàòêóâàííÿ äîзâîëÿє зàбåзïå÷èòè äîñòàòí³ 
äîхîäè ì³ñöåâèх бюäæåò³ бåз â³ä÷óòíîãî íåãàòèâ-
íîãî âïëèâó íà б³зíåñ ñåðåäîâèщå îбëàñíîãî öåí-
òðó, ñïðèÿòèìå âèзíà÷åíîñò³ ï³ä ÷àñ ðåàë³зàö³ї 
бюäæåòíî-ïîäàòêîâîãî ðåãóëюâàííÿ ó ñåðåäíüî- òà 
äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ (òàбë. 3). 

Ф³ñêàëüíèé ï³äх³ä ñòàâèòü зб³ëüшåííÿ бюäæåò-
íèх íàäхîäæåíü â îñíîâó ïîäàòêîâîãî ðåãóëю-
âàííÿ ñòàâîê ì³ñöåâîãî îïîäàòêóâàííÿ. Â³í є 
хàðàêòåðíèì äëÿ òóðèñòè÷íîãî збîðó òà єäèíîãî 
ïîäàòêó ïåðшîї ãðóïè: â óñ³х äîñë³äæóâàíèх ì³ñ-
òàх îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðèéíÿò³ 
ìàêñèìàëüí³ ñòàâêè. 

Åêîíîì³÷íèé ï³äх³ä äîзâîëÿє ñòâîðюâàòè íàé-
ñïðèÿòëèâ³шèé б³зíåñ-êë³ìàò ó ìåæàх òåðèòîð³é 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íå ñòàâëÿ÷è зà 
ìåòó ìàêñèìàëüíå íàïîâíåííÿ ì³ñöåâîãî бюäæåòó. 
Òàêèé ï³äх³ä äåìîíñòðóюòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ Ìèêîëàєâà, Уæãîðîäà òà Чåðí³ãîâà.
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²з ìåòîю ðîзшèðåííÿ ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó 
ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â (ÿê îäíîãî з îñíîâ-
íèх äæåðåë äîх³äíîї ÷àñòèíè ì³ñöåâèх бюäæåò³â) 
íåîбх³äíî зàбåзïå÷èòè âзàєìîä³ю îðãàí³â Дåðæàâ-
íîї ф³ñêàëüíîї ñëóæбè Уêðàїíè íà âñ³х ð³âíÿх òà 
ì³ñöåâèх ðàä íà îñíîâ³ ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷íîãî 
ï³äхîäó, щî äîзâîëèòü ï³äâèщèòè ñàìîñò³éí³ñòü 
³ ф³íàíñîâó íåзàëåæí³ñòü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ (ðèñ. 6). 

Òàêà ³íñòèòóö³îíàëüíî-ñèíåðãåòè÷íà ìîäåëü 
îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåхàí³зìó ñï³âïðàö³ 
îðãàí³â Дåðæàâíîї ф³ñêàëüíîї ñëóæбè Уêðàїíè òà 
ì³ñöåâèх ðàä ó ïðîöåñ³ ðåãóëюâàííÿ ф³ñêàëüíîãî 
ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â äîзâîëèòü 
ïîñèëèòè ф³ñêàëüí³ åфåêòè â³ä їхíüîї âзàєìîä³ї, 
бåз â³ä÷óòíîãî íåãàòèâíîãî âïëèâó íà їх ïëàòíè-
ê³â. Сèñòåìí³ñòü ïåðåäбà÷àє зàñòîñóâàííÿ ðåãóëю-
ю÷èìè ñóб’єêòàìè íàäàíèх зàêîíîäàâñòâîì ïîâíî-
âàæåíü òà ìîæëèâèх ³íñòðóìåíò³â ïðàâîâîãî, 
ф³íàíñîâîãî, ³íфîðìà¬ö³éíîãî é îðãàí³зàö³éíîãî 
хàðàêòåðó з ìåòîю зàбåзïå÷åííÿ ðîзшèðåííÿ ф³ñ-
êàëüíîãî ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â, 
щî äîñÿãàєòüñÿ íà îñíîâ³ ìåхàí³зìó ³íñòèòóö³é-
íîãî âзàєìîзâ’ÿзêó òà âзàєìîä³ї óñ³х ó÷àñíèê³â 
ïðîöåñó ïîäàòêîâîãî ðåãóëюâàííÿ.

Â îñíîâ³ ñèñòåìíîãî ï³äхîäó äî ïîäàòêîâîãî 
ðåãóëюâàííÿ зàêëàäåí³ òàê³ ïðèíöèïè: 

Òàбëèöÿ 3
Підходи до регулювання органами місцевого самоврядування ставок місцевих податків та зборів  

в обласних центрах Óкраїни в умовах 2017 року

Íазва місцевого податку/
збору

Íазва підходу
Ñистемно-синергетичний Фіскальний Åкономічний 

Пîäàòîê íà íåðóхîìå ìàéíî, 
щî â³äð³зíÿєòüñÿ  

â³ä зåìåëüíîї ä³ëÿíêè

Â³ííèö³, Дí³ïðà, Жèòîìèðà, 
Лóöüêà, Îäåñè, Пîëòàâè, 

Ð³âíîãî, Хàðêîâà, 
Хìåëüíèöüêîãî, Чåðí³âö³â, 

Чåðí³ãîâà

Çàïîð³ææÿ, ²âàíî-
Фðàíê³âñüêà, Лüâîâà

Êèєâà, Êðîïèâíèöüêîãî, 
Ìèêîëàєâà, Òåðíîïîëÿ, 

Уæãîðîäà, Хåðñîíà,  
Чåðêàñ, Чåðí³ãîâà

Òóðèñòè÷íèé зб³ð –

Â³ííèö³, Дí³ïðà, 
Жèòîìèðà, Çàïîð³ææÿ, 

²âàíî-Фðàíê³âñüêà, 
Êðîïèâíèöüêîãî, Лóöüêà, 
Лüâîâà, Êèєâà, Ìèêîëàєâà, 
Îäåñè, Пîëòàâè, Ð³âíîãî, 
Òåðíîïîëÿ, Уæãîðîäà, 

Хàðêîâà, Хåðñîíà, 
Хìåëüíèöüêîãî, Чåðêàñ, 

Чåðí³âö³â, Чåðí³ãîâà

–

Çåìåëüíèé ïîäàòîê –
Дí³ïðà, Çàïîð³ææÿ,  
Êèєâà, Òåðíîïîëÿ,  
Хàðêîâà, Хåðñîíà

Â³ííèö³, Жèòîìèðà, 
²âàíî-Фðàíê³âñüêà, 

Êðîïèâíèöüêîãî, Лóöüêà, 
Лüâîâà, Ìèêîëàєâà, Îäåñè, 

Пîëòàâè, Ð³âíîãî, Уæãîðîäà, 
Хìåëüíèöüêîãî, Чåðêàñ, 

Чåðí³âö³â, Чåðí³ãîâà

Îðåíäíà ïëàòà зà зåìåëüíó 
ä³ëÿíêó

Дí³ïðà, Çàïîð³ææÿ, 
²âàíî-Фðàíê³âñüêà, 

Êðîïèâíèöüêîãî, Îäåñè, 
Пîëòàâè, Хåðñîíà

Â³ííèö³, Êèєâà,  
Лóöüêà, Òåðíîïîëÿ, 

Хìåëüíèöüêîãî, Чåðêàñ

Жèòîìèðà, Лüâîâà, 
Ìèêîëàєâà, Ð³âíîãî, 
Уæãîðîäà, Хàðêîâà, 
Чåðí³âö³â, Чåðí³ãîâà

Єäèíèé ïîäàòîê 1 ãðóïà –

Â³ííèö³, Дí³ïðà, 
Жèòîìèðà, Çàïîð³ææÿ, 

²âàíî-Фðàíê³âñüêà, 
Êðîïèâíèöüêîãî, Лóöüêà, 
Лüâîâà, Êèєâà, Ìèêîëàєâà, 
Îäåñè, Пîëòàâè, Ð³âíîãî, 
Òåðíîïîëÿ, Уæãîðîäà, 

Хàðêîâà, Хåðñîíà, 
Хìåëüíèöüêîãî, Чåðêàñ, 

Чåðí³âö³â, Чåðí³ãîâà

–

Єäèíèé ïîäàòîê 2 ãðóïà Òåðíîïîëÿ

Â³ííèö³, Дí³ïðà, 
Жèòîìèðà, Çàïîð³ææÿ, 

²âàíî-Фðàíê³âñüêà, 
Êðîïèâíèöüêîãî, Лóöüêà, 
Лüâîâà, Êèєâà, Ìèêîëàєâà, 

Пîëòàâè, Ð³âíîãî, Уæãîðîäà, 
Хåðñîíà, Хìåëüíèöüêîãî, 

Чåðêàñ, Чåðí³âö³â, 
Чåðí³ãîâà

Îäåñè, Хàðêîâà

Джерело: побудовано автором

1) ö³ë³ñíîñò³, êîëè êîæåí ïîäàòîê ³ зб³ð ðîзãëÿ-
äàєòüñÿ âåëèêîю òà ñêëàäíîю ñèñòåìîю îäíî÷àñíî 
(ÿê åëåìåíò зàãàëüíîї ïîäàòêîâîї ñèñòåìè); 

2) ³єðàðх³÷íîñò³, зà ÿêîю є íàÿâí³ñòü äâîх ï³ä-
ñèñòåì: êåðóю÷îї (îðãàíè Дåðæàâíîї ф³ñêàëüíîї 
ñëóæбè Уêðàїíè) ³ êåðîâàíîї (îðãàíè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ);

3) ñòðóêòóðèзàö³ї, щî äîзâîëÿє àíàë³зóâàòè 
åëåìåíòè ñèñòåìè ïîäàòêîâîãî ðåãóëюâàííÿ òà їх 
âзàєìîзâ’ÿзêè ó ìåæàх êîíêðåòíîї îðãàí³зàö³éíîї 
ñòðóêòóðè.

Çàïðîïîíîâàíà ³íñòèòóö³îíàëüíî-ñèíåðãåòè÷íà 
ìîäåëü ïîбóäîâàíà íà ñóêóïíîñò³ âíóòð³шí³х òà 
зîâí³шí³х âзàєìîзâ’ÿзê³â ó÷àñíèê³â ñèñòåìè ïîäàò-
êîâîãî ðåãóëюâàííÿ ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â, ó 
ðåзóëüòàò³ ÿêèх ó íèх з’ÿâëÿюòüñÿ íîâ³ ф³ñêàëüí³ 
ìîæëèâîñò³, ïîêàзóє âàæëèâ³ñòü êîîïåðàòèâíèх 
ïðîöåñ³â, ïîêëàäåíèх â îñíîâó ðîзâèòêó ñèñòåìè 
òàêèх ïîäàòê³â òà збîð³â. Цå зàбåзïå÷óє äîñÿãíåííÿ 
êîíñîë³äîâàíîãî ñèíåðãåòè÷íîãî åфåêòó íà îñíîâ³ 
íàÿâíîñò³ зâîðîòíèх зâ’ÿзê³â ó ñèñòåì³ ïîäàòêîâîãî 
ðåãóëюâàííÿ ф³ñêàëüíîãî ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèх 
ïîäàòê³â òà збîð³â, щî äîзâîëÿє зб³ëüшèòè äîхîäè 
ì³ñöåâèх бюäæåò³â ó òàêèх ïîäàòêàх ³ збîðàх ï³ä 
÷àñ збåðåæåííÿ ñïðèÿòëèâîãî б³зíåñ-êë³ìàòó, à 
òàêîæ ï³äâèщèòè ð³âåíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîзâèòêó òåðèòîð³àëüíèх ãðîìàä.
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Територіальні органи 
ДФС у областях, в яких
перебувають на обліку 

платники місцевих 
податків та зборів -

формування єдиної бази 
рішень та розрахунок 
середніх показників 

ставок місцевих 
податків та зборів на 

місцевому рівні

Копія прийнятого 
рішення 

надсилається у 
десятиденний строк 
з дня оприлюднення

Головні управління ДФС у областях -
формування єдиної бази рішень та 

розрахунок середніх показників ставок 
місцевих податків та зборів на 

регіональному рівні

Ініціювання пропозицій по 
регулювання ставок до рівня 

середніх з урахуванням їх 
розмірів на місцевому, 

регіональному та 
загальнодержавному рівнях

Ініціювання 
пропозицій по 

регулюванню ставок 
до рівня середніх

ДФС України -
формування єдиної 

бази рішень та 
аналіз середніх 

показників ставок 
місцевих податків 

та зборів на 
загальнодержавном

у рівні в розрізі 
сільських, 

селищних, міських 
рад та рад 

об’єднаних 
територіальних 

громад

Ініціювання 
пропозицій по 

регулюванню ставок 
до рівня середніх

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену 
інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів 

на відповідних територіях та подають її в електронній формі центральному 
органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику

Синергетичні ефекти: 
- посилення інституційного взаємозв’язку та взаємодії усіх учасників процесу 

податкового регулювання;
- сприяння визначеності при реалізації бюджетно-податкового регулювання у 

середньо- та довгостроковій перспективі;
- збільшення доходів місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів;
- забезпечення сприятливого бізнес-клімату на території територіальних громад; 
- підвищення рівня соціально-економічного розвитку територіальних громад.

Ðис. 6. ²нституціонально-синергетична модель організаційно-економічного механізму взаємодії органів 
Äержавної фіскальної служби Óкраїни та місцевих рад у процесі регулювання фіскального потенціалу 

місцевих податків та зборів
Пðèì³òêà: 1 – ïðÿì³ зâ’ÿзêè, 2 – зâîðîòí³ зâ’ÿзêè.

Джерело: побудовано автором

Âисновки. Îòæå, íåîбх³äíî зàñòîñîâóâàòè ñèñ-
òåìíî-ñèíåðãåòè÷íèé ï³äх³ä ó ðåãóëюâàíí³ ф³ñêàëü-
íîãî ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèх ïîäàòê³â òà збîð³â, щî 
ïåðåäбà÷àє ðîзðîбëåííÿ òà ðåàë³зàö³ю ³íñòèòóö³î-
íàëüíî-ñèíåðãåòè÷íîї ìîäåë³ îðãàí³зàö³éíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ìåхàí³зìó âзàєìîä³ї ì³æ îðãàíàìè Дåðæàâ-
íîї ф³ñêàëüíîї ñëóæбè Уêðàїíè зàãàëüíîäåðæàâíîãî, 
ðåã³îíàëüíîãî ³ ì³ñöåâîãî ð³âíÿ òà îðãàíàìè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, щî äîзâîëèòü зб³ëüшèòè 
äîх³äíó ÷àñòèíó ì³ñöåâîãî бюäæåòó з óðàхóâàííÿì 
ì³æðåã³îíàëüíîї ïîäàòêîâîї êîíêóðåíö³ї. Цå ñïðèÿє 
îäíî÷àñíîìó ðîзâ’ÿзàííю ïðîбëåì ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîзâèòêó òåðèòîð³àëüíèх ãðîìàä íà îñíîâ³ 
зàбåзïå÷åííÿ äîäàòêîâèх ïîäàòêîâèх íàäхîäæåíü äî 
ì³ñöåâèх бюäæåò³â ³ ñïðèÿòëèâîãî б³зíåñ-êë³ìàòó, 
âèзíà÷åíîñò³ ó ðåàë³зàö³ї бюäæåòíî-ïîäàòêîâîãî ðåãó-
ëюâàííÿ ó ñåðåäíüî- òà äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³.

Çàëèшàюòüñÿ â³äêðèòèìè ïèòàííÿ ïîшóêó ìåхà-
í³зì³â ðîзшèðåííÿ äîх³äíîї бàзè ì³ñöåâèх бюäæå-
ò³â зà äîïîìîãîю ðåíòíîї ïëàòè, щî є ïåðñïåêòèâ-
íèì íàïðÿìîì ïîäàëüшèх íàóêîâèх äîñë³äæåíü ó 
зâ’ÿзêó з ïðîãîëîшåííÿì êóðñó íà äåöåíòðàë³зàö³ю 
âëàäè òà íåîбх³äí³ñòю зðîñòàííÿ ðîë³ ïðèðîäíèх 
ðåñóðñ³â ó ðîзâèòêó òåðèòîð³àëüíèх ãðîìàä.
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Пðåäëàãàåòñÿ ïðèìåíÿòü ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäхîä ïðè ðåãóëèðîâàíèè фèñêàëüíîãî ïîòåíöèàëà 
ìåñòíых íàëîãîâ è ñбîðîâ, êîòîðыé ïðåäóñìàòðèâàåò ðàзðàбîòêó è ðåàëèзàöèю èíñòèòóöèîíàëüíî-ñèíåð-
ãåòè÷åñêîé ìîäåëè îðãàíèзàöèîííî-эêîíîìè÷åñêîãî ìåхàíèзìà âзàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó îðãàíàìè Гîñó-
äàðñòâåííîé фèñêàëüíîé ñëóæбы Уêðàèíы îбщåãîñóäàðñòâåííîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî óðîâíÿ è 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷òî ïîзâîëèò óâåëè÷èòü äîхîäíóю ÷àñòü ìåñòíîãî бюäæåòà ñ ó÷åòîì 
ìåæðåãèîíàëüíîé íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè. Эòî ñïîñîбñòâóåò îäíîâðåìåííîìó ðåшåíèю ïðîбëåì ñîöè-
àëüíî-эêîíîìè÷åñêîãî ðàзâèòèÿ òåððèòîðèàëüíых îбщèí íà îñíîâå îбåñïå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíых íàëîãî-
âых ïîñòóïëåíèé â ìåñòíыå бюäæåòы è бëàãîïðèÿòíîãî бèзíåñ-êëèìàòà.
Êлючевые слова: ìåñòíыå íàëîãè è ñбîðы, äîхîäы ìåñòíых бюäæåòîâ, фèñêàëüíыé ïîòåíöèàë, íàëîãîâîå 
ðåãóëèðîâàíèå, ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäхîä.
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SYSTEM-SYNERGETIC APPROACH TO THE REGULATION  
OF FISCAL POTENTIAL OF LOCAL TAXES AND FEES

Summary
It is suggested to apply a system-synergetic approach in regulating the fiscal potential of local taxes and fees, 
which involves the development and implementation of an institutional and synergetic model of the organi-
zational and economic mechanism of interaction between the bodies of the State fiscal service of Ukraine at 
the national, regional and local levels and local self-government bodies, which will increase the revenue of 
the local budget, taking into account inter-regional tax competition. It simultaneously contributes to solving 
the problems of socio-economic development of local communities on the basis of providing additional tax 
revenues to the local budgets and creating a favorable business climate.
Key words: local taxes and fees, local budget revenues, fiscal potentia, tax regulation, system-synergetic 
approach.


