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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Виникнення держави, її подальший розвиток та 

зміна форми супроводжується реформуванням податкової системи, що має 

бути адаптована до вимог певного періоду функціонування країни. 

Підвищення результативності фінансової діяльності держави передбачає 

перебудову податкової системи та вдосконалення такого важливого її 

механізму, як місцеві податки та збори. Саме вони покликані зміцнювати 

місцеві бюджети, розширювати їх фінансову автономію. Ефективне 

використання інституту місцевих податків та зборів являється важливим 

способом зміцнення фінансової системи України. Існує необхідність і 

можливості посилення дієвості місцевого оподаткування як методу 

фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, особливо за умов 

бюджетної децентралізації, проголошення стратегічного курсу державної 

політики в напрямку гармонізації з європейськими цінностями 

територіального самоврядування, об’єднання територіальних громад. 

 Аналіз особливостей місцевого оподаткування як зарубіжного так і 

вітчизняного досвіду свідчить, що можливості цих податків щодо наповнення 

бюджету та регулювання соціально-економічних процесів у суспільстві 

досить вагомі.  

Дослідження окремих аспектів, пов’язаних з місцевим оподаткуванням, 

його впливом на фінансовий стан суб’єктів підприємницької діяльності та 

виконання запланованих податкових надходжень у дохідну частину бюджету, 

знайшло відображення у наукових розробках вітчизняних вчених, таких як: І. 

І. Лопушинський, А. Ю. Каспрук, В. С.  Дмитровська, В. П. Вишневський та 

багатьох інших. 

Однак наявність дискусійних питань потребує подальших досліджень, 

зокрема, поглиблення теоретичних і методичних розробок місцевого 

оподаткування, оцінювання діючої системи місцевого оподаткування в 

Україні, зокрема фіскальної ефективності податку на майно та єдиного 
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податку, також удосконалення напрямів місцевого оподаткування, що 

зумовлює актуальність проведення досліджень щодо стану й подальшого 

розвитку підсистеми місцевих податків та зборів в Україні.  

Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи магістра є 

обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка практичних 

рекомендацій з удосконалення місцевого оподаткування. 

Досягнення даної мети супроводжувалось виконанням таких 

поставлених завдань: 

- розкрити економічну сутність місцевого оподаткування; 

- простежити ретроспективу становлення та розвитку місцевого 

оподаткування; 

- виявити роль місцевих податків та зборів у формуванні місцевих 

бюджетів; 

- проаналізувати роль місцевих податків та зборів у формуванні 

місцевих бюджетів України; 

- оцінити фіскальну ефективність найвагоміших бюджетоутворюючих 

місцевих податків; 

- здійснити обґрунтування адаптації зарубіжного досвіду у сфері 

місцевого оподаткування до вітчизняної системи місцевого оподаткування; 

- розглянути шляхи підвищення ефективності місцевого 

оподаткування. 

Об’єктом дослідження виступає процес справляння місцевих податків 

та зборів в Україні. 

Предметом дослідження є сукупність фінансово-економічних відносин, 

що виникають в процесі справляння місцевих податків і зборів в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дослідження стали фундаментальні положення економічної науки, роботи 

провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем адміністрування та 

ефективного оподаткування майна, законодавчі й нормативні акти України з 

питань майнового оподаткування. 
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У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті методи 

системного і комплексного дослідження: методи факторного аналізу (при 

виявленні й вимірюванні впливу факторів на результативність оподаткування 

майна); метод логічного узагальнення (при обґрунтуванні моделі фіскальної 

ефективності справляння податків на майно);  

табличні методи (зведення отриманих даних протягом виконання дипломної 

роботи у таблиці), статистичні методи (дослідження динаміки надходження 

місцевих податків та зборів в бюджет, надходження податкових, неподаткових, 

доходів від операцій з капіталом, цільових фондів, трансфертів) тощо.  

Економіко-статистичні прийоми та обробка даних виконувались із 

застосуванням комп’ютерних технологій. 

Інформаційною базою дослідження слугували зведені статистичні дані 

Державної служби статистики України, статистичні дані про результати 

діяльності Державної фіскальної служби України, звіти Міністерства фінансів 

України про виконання зведеного бюджету, законодавчі і нормативні акти 

України з питань оподаткування; наукові розвідки вітчизняних та зарубіжних 

вчених з відповідної тематики, а також результати власних досліджень і 

розрахунків. 

Публікація та апробація результатів дослідження. Основні положення 

та результати кваліфікаційної роботи магістра представлено на студентській 

науково-практичній конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, 

регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» 20-14 

листопада 2017 року та викладені в науковій статті на тему «Економічна 

ефективність майнового, єдиного податків в Україні та шляхи їх 

удосконалення» у «Збірнику студентських наукових праць». 

Структура кваліфікаційної роботи магістра. Кваліфікаційна робота 

магістра викладена на 109 сторінці. Вона складається з 3 розділів. Кількість 

таблиць: 15, рисунків: 26, формул: 1, додатків: 5.  
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Висновки до РОЗДІЛУ 3 

 

Виходячи із запропонованих шляхів підвищення ефективності місцевого 

оподаткування в Україні, поступова реалізація та впровадження у вітчизняну 

практику призведе до позитивного ефекту, оскільки правильний збір та розподіл 

надходжень від цих податків може суттєво збільшити дохідну частину бюджетів 

та покращити соціально-економічне становище в цілому в  країні.  

Діюча в Україні система місцевих податків та зборів, як і податкова система 

в країні в цілому, потребує постійного вдосконалення. Проблеми функціонування 

місцевого оподаткування в Україні спричинені недосконалою системою 

адміністрування цих податків.  

Пошук шляхів збільшення обсягу місцевих податків та зборів повинен бути 

спрямований на встановлення таких податків та зборів і вибору таких їх 

платників, які б забезпечували невеликі адміністративні витрати та ефективний 

податковий контроль за достатнього обсягу надходжень, що дасть можливість 

створити надійне джерело дохідної бази місцевих бюджетів. Дотримання цих 

умов є запорукою створення стабільної, міцної та соціально справедливої системи 

місцевого оподаткування, яка сприятиме ефективній реалізації регіональної 

соціально-економічної політики та забезпечить фінансову стійкість регіонів, а 

також допоможе подолати бідність громадян. 
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ВИСНОВКИ 

 

     Проведене у кваліфікаційній роботі магістра місцевого оподаткування в 

Україні дозволило зробити науково-теоретичні висновки та запропонувати шляхи 

підвищення ефективності у даній сфері на основі досягнутих завдань. 

Інститут місцевих податків і зборів пропонують трактувати як 

законодавчо закріплену групу правових норм, що регламентує порядок 

запровадження податкових платежів міськими, селищними та сільськими 

радами, механізм їх стягнення і зарахування до місцевих бюджетів для 

виконання завдань у рамках власної компетенції органів місцевого 

самоврядування.  

Місцеві податки і збори розглядаються як обов’язкові платежі, які 

законодавчо встановлюються державою, регламентуються органами місцевого 

самоврядування на певній території, сплачуються юридичними та фізичними 

особами в процесі перерозподілу ВВП і надходять до місцевих бюджетів для 

фінансового забезпечення виконання функцій органів місцевого 

самоврядування.  

Економічна сутність системи місцевого оподаткування забезпечує 

органи місцевої влади фінансовими ресурсами для здійснення функцій. 

Надходження місцевих податків і зборів забезпечує проведення соціальної 

політики вирівнювання рівнів соціального та економічного розвитку 

територій, а також комплексного розвитку територій. Таким чином, основне 

призначення місцевих податків і зборів полягає у створенні необхідної 

фінансової бази для місцевого самоврядування. 

Система місцевого оподаткування в Україні, ще від самого  початку її 

створення, характеризується постійним оновленням складу місцевих податків 

і зборів, розробкою нормативно-правових актів, що покликані покращувати 

систему місцевого оподаткування, їх порядком справляння та ставками. 

Сучасний стан системи місцевого оподаткування надалі зазнає змін шляхом 

зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів, реалізації податкової реформи, 
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вирішення на законодавчому рівні проблем удосконалення системи місцевого 

оподаткування, реалізації податкової реформи. 

Проаналізувавши формування дохідної частини Місцевих бюджетів 

України з 2012 – 2016 рр., виявили, що Згідно з Бюджетним кодексом 

України, доходи місцевих бюджетів складаються з: 

–  податкових  надходжень; 

–  неподаткових надходжень; 

–  доходів від операцій з капіталом; 

–  трансфертів. 

 Аналіз структури доходів Місцевих бюджетів показав, що у структурі 

доходів місцевих бюджетів фігурують трансферти та податкові надходження. 

Наступним менш вагомим за трансферти та податкові надходження в доходах 

місцевих бюджетів є неподаткові надходження. З аналізу структури 

формування доходів місцевих бюджетів 2016 року, після прийняття низки 

змін до діючого законодавства, пов’язаних із децентралізацією спостерігаємо 

скорочення співвідношення між власними доходами місцевих бюджетів та 

міжбюджетними трансфертами, що у свою чергу має позитивне відображення 

у збільшенні  частки  власних  доходів  місцевих бюджетів.  

Найвагоміше місце у доходах Місцевих бюджетів України без 

урахування міжбюджетних трансфертів посідають податкові надходження. 

Чільне місце у структурі місцевих податків і зборів місцевих бюджетів з 2012 

- 2016 роках належало податку на майно та друге місце в структурі займає 

єдиний податок, які ми і вважаємо бюджетоутворюючими місцевими 

податками. Після того, як в останні роки увага уряду та органів місцевого 

самоврядування була загострена на фінансовій децентралізації, спостерігаємо, 

що місцеві бюджети, у розрізі єдиного та майнових податків стають 

профіцитними та набувають тенденцію до зростання. У більш віддаленій 

перспективі доходи місцевих бюджетів мають зрости у два-три рази. 

 Розглянувши та проаналізувавши майнове оподаткування та надходження 

по єдиному податку на прикладі місцевого бюджету, а саме міста Одеси, 
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побачили, що останні роки спостерігаємо зміни оподаткування нерухомого та 

рухомого майна, та реформування спрощеної системи оподаткування, що 

призводять до позитивної тенденції надходжень від місцевих податків до 

бюджету міста. Але їх не можна назвати головним бюджетоутворюючим 

джерелом доходів, адже  вони займають  лише  невелику питому вагу у 

надходженнях місцевого бюджету. Задля підтримки малого бізнесу та 

підвищення його ролі в розвитку вітчизняної економіки, створення нових 

робочих місць, сприяння розвитку конкурентоспроможності підприємств, 

активізації інноваційної діяльності, підвищення рівня майнового 

оподаткування та наповнення місцевих бюджетів відповідними податками, 

слід і надалі удосконалювати та вивчати природу даних видів податків. Тому, 

потребується удосконалення та поглиблення знань по даному питанню, задля 

того, щоб місто могло забезпечувати населення стабільною економічною, 

соціальною та екологічною ситуацією. 

 Розглянувши та проаналізувавши досвід деяких країн у сфері місцевого 

оподаткування дійшли висновку, що на теренах  держави  варто  застосовувати  

комбіновану  методику  з  урахуванням напрацювань  ряду  країн, а не методику 

конкретної держави.  

 Світовий досвід місцевого оподаткування аналізований вище,  

переконливо  свідчить,  що  податки  ресурсно-майнової групи  являються  

найпоширенішими у розвинених країнах та становлять вагомий фінансовий 

фундамент  економічного  розвитку  в  контексті  бюджетної децентралізації. 

У відповідному аспекті конвергенція зарубіжного  досвіду оподаткування  

нерухомого майна з подальшою імплементацією на теренах України  є  

конструктивним базисом та необхідною  умовою  удосконалення податкової  

системи на шляху до ринкових  перетворень.  Проте, реалізація прогресивних 

методів і фіскального досвіду  розвинених  країн  світу  повинен ґрунтуватися 

на врахуванні специфіки розвитку національної економіки, культурно-

історичних особливостей та соціально-політичного становища. 
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Проведене дослідження дало змогу визначити напрями удосконалення 

місцевого оподаткування в Україні.  

Пошук шляхів збільшення обсягу місцевих податків та зборів повинен бути 

спрямований на встановлення таких податків та зборів і вибору таких їх 

платників, які б забезпечували невеликі адміністративні витрати та ефективний 

податковий контроль за достатнього обсягу надходжень, що дасть можливість 

створити надійне джерело дохідної бази місцевих бюджетів. 
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	РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ
	1.1 . Економічна сутність місцевих податків та зборів
	Важливе  місце  у  формуванні  доходів  місцевих  бюджетів належить  розвитку  місцевого  оподаткування.  Надходження від місцевих податків і зборів зараховуються безпосередньо до бюджетів місцевого самоврядування. Досвід застосування місцевих податкі...
	Питання місцевого оподаткування ще не достатньо досліджене вітчизняними науковцями і практиками: нагальна потреба є у дослідженні ефективних способів адміністрування існуючих місцевих податків та нещодавно запроваджених.
	Власні податкові повноваження органів місцевого самоврядування повною мірою реалізуються за місцевого оподаткування. Слід відзначити, що місцеві податки і збори розглядають з різних позицій. Таким чином, інститут місцевих податків і зборів пропонують ...
	Як в економічній літературі, так і на практиці поширеним є погляд на місцеві податки як на другорядні елементи в системі оподаткування. За теорією обміну місцеві податки і збори необхідно розглядати як еквівалентну плату за вигоди, що забезпечують орг...
	На думку І. Лопушинського, місцеві податки та збори – це обов’язкові платежі, суми яких, згідно із законодавством України, встановлюються органом місцевого самоврядування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, м...
	М. Черновська зазначає, що «місцеві податки та збори мають формувати в собі ту частину дохідної бази місцевих бюджетів, щодо якої центральні органи влади не мають жодних повноважень. Ці кошти повинні бути власністю місцевого самоврядування, на яке вон...
	Зарубіжні вчені місцевий податок характеризують як податок, який місцева влада запроваджує і стягує до місцевих бюджетів, а також встановлює його ставки [7]. Податки, на відміну від зборів, не використовують на виробництво певних суспільних благ. Їх с...
	Однак, системи місцевого оподаткування розвинутих країн відрізняються одна  від  одної. Вони  історично сформувалися під впливом значної кількості факторів і не є взірцем практичної реалізації наукових критеріїв та принципів оподаткування.  Проте існу...
	Як зазначалося вище, для  більшості  розвинутих  країн  характерна  множинність  місцевих  податків. Пропоную трохи глибше розглянути дану характеристику.  Серед  цих груп  можна виділити:
	−  група  прямих  реальних  податків:  на  нерухоме  і  рухоме  майно,  землю,  з власників транспортних засобів, подушний,  екологічний,  промисловий, на професію, на мешканців;
	−  група  прямих  податків  на  доходи:  прибутковий,  на  прибуток  підприємств,  із дарувань і спадщини;
	−  непрямі  податки  на  продаж:  на  роздрібний  продаж,  на  продаж  спиртних  напоїв  на розлив, на споживання електроенергії, газу, акцизи на бензин, спиртні напої, тютюн;
	−  збори  і  мита:  збір  на  прибирання  сміття  та  його  вивіз,  на  будівництво  службових будинків,  за  паркування  машин,  за  користування  спортивними  й  оздоровчими  закладами  і установами  культури,  за  полювання  і  риболовлю,  видовища...
	Західні вчені визначають податки як обов’язкові платежі державі, основний канал державних доходів, використовуваних для фінансування суспільних благ і послуг; засіб фінансової політики для впливу на алокацію ресурсів, розподіл багатства, суспільний ви...
	На відміну від визначення податків зарубіжними авторами, вітчизняні вчені виокремлюють форму прояву податків (як обов’язкові, встановлені, як правило, на законодавчій основі платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету) та їх змістове наповнення (як ф...
	Задля визначення місця місцевих податків та зборів в податковій системі України доцільним є застосування структурного-функціонального методу, сутність якого полягає у виділенні в системних об’єктах структурних частин: елементів, компонентів, підсисте...
	1. Законодавчого: податкова система включає нормативно-правові акти, що регулюють податкові відносини в Україні.
	2. Інституційного: відносяться суб’єкти правовідносин.
	3. Функціонального: включає підсистему оподаткування, тобто адміністрування законодавчо встановлених податків та зборів в Україні.
	Використання структурно-функціонального методу дослідження передбачає аналіз функцій, які виконують місцеві податки та збори в податковій системі України.
	У науковій літературі функції, що виконують місцеві податки та збори розглядаються разом із функціями загальнодержавних податків та зборів, що зазвичай, ототожнюють. Існує думка, що всі податки та збори, зокрема місцеві виконують 3 основні функції: фі...
	Фіскальна функція місцевих податків та зборів являє собою забезпечення необхідних умов для створення матеріальної бази місцевого самоврядування. Розуміємо, що за допомогою місцевих податків та зборів мобілізуються кошти для створення місцевих грошових...
	На сьогоднішній день в Україні функціонує два податки та два збори[15]. Система місцевих податків та зборів більшості розвинутих зарубіжних країн, на відміну від України, є розгалуженою. Таким чином у США налічується біля 60 видів місцевих податків, у...
	Реформування оподаткування місцевими податками і зборами нерозривно пов’язано з удосконаленням нормативно-правової бази на протязі багатьох років. Процес її створення для регулювання відносин щодо оподаткування місцевими податками та зборами  в Украї...
	На початковому етапі, наприкінці 1990-их років, Україна здійснила декілька безуспішних спроб переглянути ідеологію оподаткування місцевими податками і зборами. Так, існувало чимало проектів нормативно-правових актів, які регулювали порядок механізм сп...
	В умовах незалежної України початок формування інституту місцевого оподаткування був покладений із прийняттям 20 травня 1993 р. Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” [26], у ньому визначили 14 видів місцевих податків та зборів:
	– ринковий збір;
	– збір за паркування автомобілів;
	– збір із власників собак;
	– збір за видачу ордера на квартиру;
	– податок з реклами;
	– збір за участь у бігах на іподромі;
	– збір за виграш на бігах;
	– збір  з  осіб,  які  беруть  участь  у  грі  на тоталізаторі на іподромі;
	– курортний збір;
	–  комунальний податок;
	–  збір за право проведення кіно- і телезйомок;
	–  збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, конкурсного розпродажу і лотерей;
	–  збір  за  право  використання  місцевої символіки;
	–  збір за проведення місцевих аукціонів.
	Разом з цим декретом визначені їхні порядок обчислення та граничні величини місцевих податків і зборів. У червні цього ж року перелік місцевих податків і зборів був доповнений ще одним – податком з продажу імпортних товарів.
	У 1997 р. склад системи оподаткування був уточнений новою редакцією Закону України “Про систему оподаткування”[27] та зазнав відповідних змін, яким встановлювалися 2 місцевих податки та 14 місцевих зборів, а саме:
	1. місцеві податки:
	–  комунальний податок;
	–  податок з реклами;
	2. місцеві збори:
	–  збір за паркування автотранспорту;
	–  готельний збір;
	–  збір за видачу ордера на квартиру;
	–  ринковий збір;
	–  курортний збір;
	–  збір за участь у бігах на іподромі;
	–  збір за виграш на бігах на іподромі;
	–  збір  з  осіб,  які  беруть  участь  у  грі  на тоталізаторі на іподромі;
	–  збір  за  право  використання  місцевої символіки;
	–  збір  за  право  проведення  кіно-  і  телезйомок;
	–  збір із власників собак
	–  збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;
	–  збір  за  видачу  дозволу  на  розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
	–  збір  за  проведення  місцевого  аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей.
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