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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ БЮДЖЕТІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Анотація 
 

У статті розглянуто теоретичні аспекти визначення суті поняття «видатки бюджетів місцевого 
самоврядування» та обґрунтовано значення місцевих бюджетів у соціально-економічному 
розвитку регіонів. Досліджується сучасна організація фінансових потоків в органах місцевого 
самоврядування. Акцентовано увагу на тому, що бюджетам місцевого самоврядування України 
притаманна досить чітко виражена соціальна спрямованість. Особлива увага відведена потребі 
організації видатків на капітальне відтворення, інвестиції, благоустрій територій адміністративних 
одиниць тощо. Проведено аналіз фінансування видатків Вінницької та Львівської областей, а 
також розглянуто їх соціальну спрямованість. Проаналізовано напрями використання бюджетних 
ресурсів органами місцевого самоврядування за 2013 рік за видатками порівняно з минулим 
роком. Зазначено, що видатки на соціально-культурну сферу становлять значну частину всіх 
видатків бюджетів місцевого самоврядування загалом. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
БЮДЖЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 
 

В статье рассмотрены теоретические аспекты определения сущности понятия «расходы 
бюджетов местного самоуправления» и обосновано значение местных бюджетов в социально-
экономическом развитии регионов. Исследуется современная организация финансовых потоков в 
органах местного самоуправления. Акцентировано внимание на том, что бюджетам местного 
самоуправления Украины присуща достаточно четко выраженная социальная направленность. 
Особое внимание отведено необходимости организации расходов на капитальное 
воспроизведение, инвестиции, благоустройство территорий административных единиц и т.д. 
Проведен анализ финансирования расходов Винницкой и Львовской областей, а также 
рассмотрена их социальная направленность. Проанализированы направления использования 
бюджетных ресурсов органами местного самоуправления за 2013 по расходам по сравнению с 
прошлым годом. Указано, что расходы на социально-культурную сферу составляют значительную 
часть всех расходов бюджетов местного самоуправления в целом. 

 

Ключевые слова: бюджет, бюджеты местного самоуправления, местное 
самоуправление, расходы бюджета, доходы бюджета, социальная политика. 
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FINANCIAL SUPPORT OF SOCIO-ORIENTED LOCAL BUDGETS 
 

Annotation 
 

The article describes the theoretical aspects of definition the concept of "expenses of local 
government budgets" and explains the importance of local budgets in the socio-economic development 
of regions. The modern organization of financial flows in local governments is investigated. The 
attention is focused on the fact that the budgets of local self-government in Ukraine inherent 
sufficiently strong social component. Particular attention is paid to the need to organize the cost on 
capital reproduction, investment, improvement of administrative units, etc. The analysis of the 
financing of Vinnytsia and Lviv regions costs is conducted, and their social orientation is examined. The 
directions of use of budgetary resources by local governments for 2013 by the expenditures compared 
to the last year are analyzed. It is indicated that the cost of socio-cultural issues are a big part of all 
expenditures of the budgets of local government as a whole. 

 

Keywords: budget, budgets of local government, local self-government, expenditures, 
revenues, social policy. 

 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі державотворення 
українське суспільство зіткнулося з багатьма проблемами функціонування 
місцевих фінансів, які негативно впливають на можливості забезпечення 
конституційних прав українських громадян. До основних із них можна 
віднести: низький рівень самостійності органів місцевого самоврядування; 
нечітке розмежування функцій між державною владою та місцевим 
самоврядуванням; низький рівень розвитку місцевого оподаткування; 
недостатній обсяг бюджетних коштів на реалізацію делегованих органам 
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місцевого самоврядування державою повноважень; неефективне 
використання коштів бюджетів місцевого самоврядування. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні підходи до 

формування, розподілу і використання фінансових ресурсів регіону з позиції  
його соціально-економічного розвитку досліджували такі вчені: О. Василик 
[1], Т. Ганслі [2],(вивчали соціальну спрямованість місцевого 
самоврядування), В. Дем’янишин [3], В. Дерега [4], Н. Васильєва 
(досліджували проблеми підвищення соціальної спрямованості бюджетів 
місцевого самоврядування) [8], П. Ворона (аналізувала механізми впливу 
органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток 
регіону) [9], А. Мярковський [10] (досліджував формування бюджетів 
місцевого самоврядування як складової соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць) [10]. Водночас, соціальна 
орієнтація бюджетів місцевого самоврядування, її наслідки та проблеми 
збалансованого фінансового забезпечення залишаються недостатньо 
дослідженими. 
Мета статті. Розкрити економічний зміст видатків на соціальний захист та 

виявити структурні проблеми фінансового забезпечення (фінансування 
поточних та видатків розвитку місцевого самоврядування). 
Основний зміст. Світовий досвід визначення ролі держави та її 

територіальних утворень у перерозподільних процесах переконує, що 
бюджети місцевого самоврядування є одним із найдосконаліших інструментів 
регулювання соціально-економічних процесів. Бюджетам місцевого 
самоврядування України притаманна чітко виражена соціальна 
спрямованість. Видатки бюджету місцевого самоврядування на соціальний 
захист населення – це поточні видатки, спрямовані на адресну підтримку 
малозабезпечених громадян, встановлення певного рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму для різних груп населення, соціальний захист осіб, 
що опинилися в нестандартних умовах. Економічний зміст видатків на 
соціальний захист бюджетів місцевого самоврядування полягає у 
фінансуванні видатків на соціальний захист у зв’язку з малозабезпеченістю; 
виплат, призначенням яких є відшкодування втраченого доходу; виплат, 
пов’язаних з відшкодуванням втраченого здоров’я або майна; підтримки в 
облаштуванні; витрат на надання пільг і привілеїв [5, с. 35–37]. Аналіз 
структури та динаміки видаткової частини бюджетів місцевого 
самоврядування свідчить про зростання  обсягів фінансування соціальної 
сфери. Виникає потреба в розробці науково обґрунтованого механізму 
фінансового забезпечення соціальних видатків. 
Для дослідження проблем забезпечення органів місцевого  

самоврядування проведемо аналіз видатків бюджетів на прикладі  
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Вінницької та Львівської областей України. Спочатку розглянемо дані по 
м. Вінниці за 2013 р. (табл. 1) [11]. 

Таблиця 1 
Виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік за видатками 

Виконання за Найменування показників 
2012 2013 

Виконання 
плану, % 

Відхилення, 
% 

Освіта 391,4 380,3 97,2 -2,8 
Охорона здоров’я 275,1 241,9 94,1 -5,9 
Соціальний захист 328,8 381,8 116,1 16,1 
Житлово-комунальне г-во 195,9 63,4 32,4 -65,8 
Культура і мистецтво 37,7 38,3 101,6 1,6 
Фізична культура і спорт 12,9 12,2 94,6 -5,4 
Будівництво 58,1 33,0 56,8 -43,2 
Транспорт 86,1 85,6 99,4 -0,6 
Інші 116,2 109,1 93,9 -6,1 
Разом 1484,2 1345,6 х х 

 

Як свідчать дані табл. 1, основними статтями видатків у 2013 році були 
видатки на освіту, соціальний захист, охорону здоров’я (близько 75%). 
Найбільший відсоток недовиконання спостерігався у видатках на ЖКГ 
(65,8%) та будівництво (43,2%).Видатки на культуру та соціальний захист м. 
Вінниці були перевиконані на 1,6% та 16,1% відповідно. Перевиконання 
плану дають підстави стверджувати, що витрати бюджетів місцевого 
самоврядування мають здебільшого соціальний характер. 
Соціальні видатки становлять значну частину всіх видатків бюджетів 

місцевого самоврядування загалом (рис. 1) [11]. 

 
Рис. 1. Соціальні видатки м. Вінниці, %(2008-2013 рр.) 

 

Як видно з даних рис. 1, питома вага соціально-культурних видатків 
бюджету м. Вінниці становить в середньому близько 80%, в той час як інших 
видатків 14%. Питома вага видатків бюджету місцевого самоврядування на 
соціально-культурну сферу в загальному обсязі видатків бюджету місцевого 
самоврядування коливалася від 85,7 % у 2008 році до 88,4% у 2013 році. 
Протягом 2008-2011 років спостерігалося збільшення обсягів видатків на 
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соціально-культурну сферу. В 2012 році відбулось скорочення цих видатків 
на 8%, порівняно з 2011 роком. Проте, у 2013 році видатки бюджету м. 
Вінниці на соціально-культурну сферу значно зросли і становили  
88,4% від загального обсягу видатків бюджету м. Вінниці. Проаналізуємо 
регіональний бюджет за основними напрямками витрат відносно соціальних 
видатків (табл. 2) [11]. 

Таблиця 2 
Структура соціальних видатків бюджету Вінницької області 

протягом 2009-2013 рр., % 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Освіта 32,0 30,0 28,3 27,6 28,2 
Охорона здоров’я 21,0 20,0 18,2 17,2 18,0 
Соціальний захист 23,0 24,0 31,5 26,9 28,4 
Культура і мистецтво 3,0 4,0 3,0 2,6 2,8 
Фізична культура і спорт 2,0 1,0 1,3 1,0 8,1 

 

Витрати на соціальний захист протягом 2009-2013 років зросли: у 2009 р. 
вони склали 133,7 млн. грн. (23%), у 2013 році – 241,9 млн. грн. (28,4%). 
Спостерігається зменшення питомої ваги видатків на освіту і зростання цих 
витрат в абсолютних одиницях. Витрати на освіту протягом 2010-2013 рр. 
зросли на 145,5 млн. грн. У 2014 році видатки бюджету Вінницької області 
затверджено в обсязі 1 млрд. 670 млн. грн. (з темпом приросту 17%). 78% 
видатків спрямовується на фінансування трьох сфер: освіти, охорони 
здоров'я, соціального захисту. У 2014 році видатки бюджету м. Вінниці на 
соціальний захист зростуть на 25% (до 478 млн. грн.). 
У Львівській області середній рівень соціальних видатків становить 1000 

грн. у розрахунку на одного жителя. У 2013 р. у Бориславі, Новому Роздолі, 
Самборі цей показник було перевищено на 378 грн., 324 грн., 229 грн. 
відповідно (рис. 2) [12]. 

 
Рис. 2. Видатки бюджетів міст обласного значення Львівської області 

на соціальний захист у 2013 р., в розрахунку на одного мешканця у рік, грн. 
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Як видно з даних рис. 3, у 2013 р. у структурі видатків міст Львівської області 
переважають видатки на соціальний захист населення, зокрема вони 
складають 50% видатків бюджету Львова, Самбора та Трускавця, 62% – 
Борислава, 40% – Дрогобича, 70% – Нового Розділу [12]. 

 
Рис. 3. Структура видатків окремих міст обласного значення  

Львівської області у 2013 р., %. 
 

В інших обласних центрах України ситуація відрізняється. Зокрема, у 2013 
р. у структурі бюджету м. Полтави, м. Чернігова, м. Суми частка соціальних 
видатків становила 19%, 11%, 32% відповідно. У бюджетах цих міст 
переважають видатки на державне управління. 
Проблеми збалансованого фінансування видатків в окремих містах України 

стали актуальними. У структурі фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування над видатками розвитку (10-20%) переважають поточні 
видатки (до 80%). Більша частка половини видатків бюджетів місцевого 
самоврядування спрямовуються на виконання не власних, а делегованих 
повноважень. Фінансування поточних видатків соціальної сфери сьогодні 
обмежує можливості створення умов ефективного функціонування економіки, 
інвестування коштів у розвиток виробничої інфраструктури. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших  

розвідок у даному напрямку. Видатки бюджетів місцевого  
самоврядування відображають економічні відносини, що виникають  
у зв’язку із задоволенням потреб населення шляхом використання 
фінансових ресурсів органами місцевої влади, виконання ними своїх  
функцій, забезпечення фінансування послуг. 
Сьогодні бюджетна політика України має здебільшого соціальне 

спрямування. Питома вага видатків бюджетів місцевого самоврядування на 
соціальну сферу (понад 60%) у структурі фінансового забезпечення окремих 
територіальних громад переважає над часткою видатків розвитку через 
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обмежений обсяг власних надходжень та низький рівень фінансової автономії 
органів місцевого самоврядування. Подібна ситуація негативно впливає на 
соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці. 
Варто зауважити, що при наявності необхідності забезпечення достатнього 
рівня життя населення, дотримання демократичних прав та свобод громадян, 
найважливішим інструментом збалансованого економічного зростання 
залишається інвестиційна функція бюджетів територіальних громад та 
фінансування видатків розвитку. 
Існує необхідність удосконалення системи фінансового забезпечення 

соціальної сфери. Подальшою розвідкою залишається визначення 
оптимальних форм і методів перерозподілу, збалансування державних і 
територіальних інтересів у бюджетному процесі. Необхідно науково 
обґрунтувати оптимальні моделі співвідношення видатків на розвиток та 
соціальних видатків. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО 
СТРАХУВАННЯ 

 

Анотація 
 

Стаття присвячена дослідженню сучасних економічних регуляторів системи пенсійного 
забезпечення в Україні, сутності та ролі пенсійного страхування, його значення в умовах 
трансформаційних перетворень економіки. Особлива увага приділяється інструментарію 
економічного механізму пенсійного страхування та його характеристиці, що дає можливість 
визначити економічний розвиток змісту пенсійного страхування, форм його організації та методів 
застосування. 

Розглядається та характеризується комплекс специфічних форм, методів, прийомів, які при 
взаємодії забезпечують ефективне функціонування системи пенсійного страхування і, як 
наслідок, результативну зайнятість населення, забезпечення соціального захисту непрацездатних 
громадян. 

У статті досліджено конструктивність сучасних економічних регуляторів системи пенсійного 
страхування. Розглянуто та розроблено структурно-функціональну модель економічного 
механізму пенсійного страхування в Україні та його інструментарію. 

 

Ключові слова: пенсійне страхування, фінансовий механізм, пенсійне 
забезпечення, накопичувальна система. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
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Аннотация 
 

Статья посвящена исследованию современных экономических регуляторов системы 
пенсионного обеспечения в Украине, сущности и роли пенсионного страхования, его значения в 
условиях трансформационных преобразований экономики. Особое внимание уделено 


