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У дисертаційній роботі здійснено обґрунтування теоретико-

методичних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення організаційно-економічного забезпечення розвитку ОТГ в 

умовах податкової децентралізації. Узагальнення наукових досліджень 

вітчизняних і зарубіжних вчених дало підставу запропонувати комплексний 

підхід до визначення територіальної громади як соціально-економічної 

системи, ознаками якої є: територіальна приналежність; соціально-

психологічна та історико-культурна самоідентифікація; політична 

свідомість; соціальна, управлінська та економічна активність; 

демократичність. 

На основі застосування системного підходу детерміновано 

властивості територіальної громади, які дозволяють забезпечити 

соціально-економічний розвиток території та створити умови для 

відтворення економічних ресурсів і забезпечення поліпшення добробуту 

населення: керованості, продуктивності, прибутковості, ефективності, 

відкритості, ієрархічності, взаємозалежності, ризикованості, 

консервативності, динамічності, інноваційності. 

Узагальнення наукових підходів до трактування розвитку ОТГ 

дозволило визначити його як процес позитивних зрушень у соціально-

економічній системі, що відбуваються під впливом внутрішніх і зовнішніх 

чинників й спрямовані підвищення ефективності використання потенціалу 

громади, покращення економічної ситуації, рівня життя населення та якості 



людського капіталу. Запропоновано та розкрито концептуальні засади 

організаційно-економічного забезпечення розвитку ОТГ, складовими 

частинами якого визначено системи: місцевого самоврядування; людського 

капіталу; економічну;соціальну; природно-екологічну. Їх комплексне 

використання дозволяє акумулювати ресурсний потенціал та виявити нові 

можливості розвитку громади. 

Обґрунтовано, що ключову роль у забезпеченні розвитку ОТГ за 

умов децентралізації відіграє податковий потенціал громади.  На основі 

дослідження підходів до трактування та розгляду вітчизняними та 

зарубіжними науковцями поняття податкового потенціалу сформовано 

авторський підхід до його визначення. Акцентовано увагу на основних 

ознаках податкового потенціалу місцевих бюджетів, а саме: територіальній 

та часовій обмеженості, законодавчій визначеності, граничності та суб’єкт-

об’єктній залежності. Доведено, що податковий потенціал визначає 

можливості акумулювання фінансових ресурсів розвитку ОТГ та 

характеризується динамічністю, постійною зміною і оновленням 

взаємозв’язків усередині системи та функціональною залежністю його 

складових. Досліджено складові податкового потенціалу ОТГ – 

реалізовану та резерви податкового потенціалу, що обумовлені розвитком 

ділової активності в громаді та залежать від рівня продуктивності 

суб’єктів економічної системи громади. 

Для визначення особливостей розвитку ОТГ в умовах податкової 

децентралізації систематизовано та охарактеризовано групи факторів: 

політико-правові; економічні; демографічні; соціально-культурні;природно-

ресурсні. При цьому, акцентовано увагу на їх групуванні за джерелом 

виникнення на внутрішні та зовнішні. Акцент на зазначених факторах сприяє 

визначенню резервів вдосконалення організаційно-економічного 

забезпечення розвитку ОТГ шляхом нарощення податкового потенціалу та 

підвищення рівня податкової спроможності, що в умовах податкової 

децентралізації є одним із основних завдань місцевого розвитку. 



Для визначення впливу податкової децентралізації на організаційно-

економічне забезпечення розвитку ОТГ запропоновано методику аналізу 

формування податкового потенціалу територіальних громад, як ключового 

чинника соціально-економічного зростання. Доведено, що індикаторами 

рівня економічного та соціального розвитку виступають місцеві бюджети та 

особливості формування податкового потенціалу територій. Основним 

критерієм здійснення аналізу визначено методику побудови інтегральних 

індексів.  

Запропонований методичний підхід до аналізу перспектив розвитку 

ОТГ у контексті формування податкового потенціалу територіальної 

громади передбачає виокремлення послідовних етапів, які включають 

формування і систематизацію показників (податкової результативності, 

податкової самостійності та податкового покриття); стандартизацію цих 

показників шляхом поділу на стимулятори та дестимулятори; розрахунок 

інтегрального індексу формування податкового потенціалу територіальної 

громади; ранжування та графічну інтерпретацію результатів.  

За результатами інтегрального аналізу та проведеного ранжування 

визначено, що за період 2013–2019 рр. не відбулося зміни регіонів-лідерів 

та регіонів-аутсайдерів під впливом процесів податкової децентралізації.  

Виявлено, що інтегральний індекс податкового потенціалу місцевих 

бюджетів зростає в регіонах із низьким рівнем економічного розвитку. Це 

свідчить про необхідність зміни структури податкових доходів місцевих 

бюджетів в умовах податкової децентралізації.  

Проведено оцінку розвитку формування податкового потенціалу  

місцевих бюджетів Львівської області. Це дозволило виявити особливості 

ризики та можливості розвитку об’єднаних територіальних громад в 

регіоні. Встановлення вищих середніх показників податкових надходжень 

на одну особу по бюджетах міст обласного значення у порівнянні з 

бюджетами ОТГ дозволило довести доцільність позиціонування цих міст 

як точок економічного зростання в умовах податкової децентралізації.  



Виявлено суттєву диференціацію міст, районів та ОТГ Львівської області 

за коефіцієнтами податкової результативності, самостійності та покриття, 

що свідчить про різний рівень формування податкового потенціалу та 

недостатність використання податкових важелів стимулювання розвитку 

територіальних громад. Обґрунтовано залежність соціально-економічного 

розвитку ОТГ від рівня податкового потенціалу, що доводить необхідність 

вдосконалення організаційно-економічного забезпечення спроможності 

територіальних громад в умовах податкової децентралізації. 

Запропоновано стратегічні напрями реалізації концепції розвитку 

ОТГ в умовах податкової децентралізації, що передбачає розробку та 

реалізацію цілеспрямованого комплексу заходів щодо акумулювання 

ресурсного потенціалу в напрямах, які є важливими для розвитку громади 

у поточному та перспективному періодах. Принципами розвитку ОТГ в 

умовах податкової децентралізації визначено: гласність; субсидіарність; 

компліментарність; громадська участь; транспарентність влади; 

самостійність; єдність; соцієтальність; проектованість; комплексність; 

економічність; цілеорієнтованість; інноваційність; керованість. 

Обґрунтовано доцільність їх дотримання для забезпечення позитивних 

якісних і кількісних змін в результаті запровадження стратегічних 

напрямів реалізації концепції розвитку ОТГ в умовах податкової 

децентралізації. 

В умовах податкової децентралізації розвиток територіальних громад 

забезпечується за рахунок продуктивної управлінської діяльності та 

ефективної взаємодії суб’єктів, які розташовані на території громади, щодо 

нарощення ресурсного потенціалу та акумулювання фінансових ресурсів, які 

є критично важливими для комплексного поступу громади. Запропоновано 

організаційно-економічну модель управління розвитком ОТГ в умовах 

податкової децентралізації у якій акцентовано увагу на основних орієнтирах 

мобілізації та використання податкових надходжень місцевих бюджетів. 

Визначено, що формування податкового потенціалу ОТГ на місцевому рівні 



має ґрунтуватися на основі забезпечення максимальної економічної 

ефективності, соціальної справедливості, прозорості, простоті механізму 

оподаткування, повноті акумулювання. 

Серед негативних чинників розвитку ОТГ в умовах податкової 

децентралізації визначено недоліки системи оподаткування на рівні місцевих 

бюджетів, серед яких: низька фіскальна роль місцевих податків та зборів; 

відсутність законодавчо визначеного права органів місцевого 

самоврядування в питанні запровадження на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці власних податків та зборів; 

відсутність взаємозв’язку та залежності між рівнем та якістю надання 

суспільних послуг на території громади та податковими зусиллями 

населення; нерозвиненість податків, які б прямо відображали податкову 

політику місцевих властей.  

Розкрито податкові важелі стимулювання розвитку територіальних 

громад, використання яких сприятиме досягненню їх фінансової 

спроможності. Проведене в роботі дослідження показало домінування 

короткотермінових інтересів та відсутність стратегічного бачення розвитку 

системи оподаткування на місцевому рівні. Розроблено напрямки 

удосконалення механізмів функціонування окремих податків на 

локальному рівні. Охарактеризовано економічну, фінансову, політичну, 

соціальну роль ПДФО як регулятора соціально-економічного розвитку 

територіальної громади. Обґрунтовано напрями імплементації ефективних 

практик майнового оподаткування в країнах ЄС в систему оподаткування в 

Україні в контексті нарощення фінансових можливостей для розвитку ОТГ 

в умовах податкової децентралізації. 

Ключові слова: розвиток ОТГ, організаційно-економічне 

забезпечення, об’єднана територіальна громада, фактори розвитку ОТГ, 

податковий потенціал, податкова децентралізація.  
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 In the dissertation work the substantiation of theoretical and methodical 

approaches and development of practical recommendations on improvement of 

organizational and economic maintenance of development of UTC in the 

conditions of tax decentralization is carried out. The generalization of scientific 

research of domestic and foreign scientists gave grounds to propose a 

comprehensive approach to the definition of the territorial community as a socio-

economic system, the features of which are: territorial community, including 

territorial affiliation; socio-psychological and historical-cultural self-identification; 

political consciousness; social, managerial and economic activity; democracy 

Based on the application of a systematic approach, the properties of the 

territorial community are determined, which allow to ensure socio-economic 

development of the territory and create conditions for reproduction of economic 

resources and improving the welfare of the population: manageability, 

productivity, profitability, efficiency, openness, hierarchy, interdependence, risk, 

conservatism, dynamism. , innovation. 

The generalization of scientific approaches to the interpretation of UTC 

development has identified it as a process of positive changes in the socio-

economic system, occurring under the influence of internal and external factors 

and aimed at improving the capacity of the community, improving the economic 

situation, living standards and human capital. The conceptual principles of 

organizational and economic support of OTG development are offered and 

revealed, the components of which are defined as systems: Local Government; 

human capital; economic; social; natural and ecological. Their comprehensive use 



allows to accumulate resource potential and identify new opportunities for 

community development. 

It is substantiated that the key potential of the UTC in the conditions of 

decentralization is played by the tax potential of the community. Based on the 

study of approaches to the interpretation and consideration by domestic and foreign 

scholars of the concept of tax potential, the author's approach to its definition is 

formed. Emphasis is placed on the main features of the tax potential of local 

budgets, namely: territorial and time constraints, legislative certainty, boundaries 

and subject-object dependence. It is proved that the tax potential determines the 

possibility of accumulation of financial resources for the development of UTC and 

is characterized by dynamism, constant change and renewal of relationships within 

the system and the functional dependence of its components. The components of 

the tax potential of UTC - realized and reserves of tax potential, which are due to 

the development of business activity in the community and depend on the level of 

productivity of the economic system of the community. 

To determine the peculiarities of the development of UTC in the conditions 

of tax decentralization in terms of systematized and characterized groups of 

factors: political and legal; economic; demographic; socio-cultural, natural 

resources. At the same time, attention is focused on their grouping by source of 

internal and external. Emphasis on these factors helps to identify reserves for 

improving the organizational and economic support of UTC development by 

increasing tax capacity and increasing the level of tax capacity, which in terms of 

tax decentralization is one of the main tasks of the local development. 

To determine the impact of tax decentralization on the organizational and 

economic support of UTC development, a method of analyzing the formation of 

the tax potential of territorial communities as a key factor in socio-economic 

growth is proposed. It is proved that the indicators of the level of economic and 

social development are local budgets and features of the formation of the tax 

potential of the territories. The main criterion for the analysis is the method of 

constructing integrated indices. 



The proposed methodological approach to the analysis of UTC development 

prospects in the context of the formation of the tax potential of the territorial 

community involves the separation of successive stages, which include the 

formation and systematization of indicators (tax performance, tax independence 

and tax coverage); standardization of these indicators by dividing into stimulants 

and destimulators; calculation of the integrated index of formation of the tax 

potential of the territorial community; ranking and graphical interpretation of 

results. 

According to the results of the integrated analysis and ranking, it was 

determined that for the period 2013–2019 there was no change in the leading 

regions and outsider regions under the influence of tax decentralization processes. 

It was found that the integrated index of tax potential of local budgets is growing in 

regions with a low level of economic development. This indicates the need to 

change the structure of tax revenues of local budgets in terms of tax 

decentralization. 

An assessment of the development of the tax potential formation of local 

budgets of Lviv region is conducted. This revealed the specific risks and 

opportunities for the development of united territorial communities in the region. 

Establishing higher average indicators of tax revenues per capita in the budgets of 

cities of regional importance in comparison with the budgets of UTC allowed to 

prove the feasibility of positioning these cities as points of economic growth in 

terms of tax decentralization. Significant differentiation of cities, districts and UTC 

of Lviv region by coefficients of tax efficiency, independence and coverage is 

revealed, which testifies to different level of tax potential formation and 

insufficient use of tax levers to stimulate development of territorial communities. 

The dependence of socio-economic development of UTC on the level of tax 

potential is substantiated, which proves the need to improve the organizational and 

economic capacity of territorial communities in terms of tax decentralization. 

Strategic directions of realization of the concept of UTC development in the 

conditions of tax decentralization are offered, which provides development and 



realization of a purposeful complex of measures on accumulation of resource 

potential in the directions which are important for development of community in 

the current and perspective periods. The principles of UTC development in the 

conditions of tax decentralization are defined: publicity; subsidiarity; 

complementarity; public participation; transparency of power; independence; 

unity; societal; design; complexity; economy; goal orientation; innovation; 

controllability. The expediency of their observance to ensure positive qualitative 

and quantitative changes as a result of introduction of strategic directions of 

realization of the concept of development of UTC in the conditions of tax 

decentralization is substantiated. 

Under conditions of tax decentralization, the territorial communities 

development is ensured through productive management activities and effective 

cooperation of entities located in the community to increase resource potential and 

accumulation of financial resources that are critical to the overall progress of the 

community. The organizational and economic model of development of UTC 

management in the conditions of tax decentralization in which attention is paid to 

the basic landmarks of mobilization and use of tax receipts of local budgets is 

offered.  It is determined that the formation of the tax potential of UTC at the local 

level should be based on ensuring maximum economic efficiency, social justice, 

transparency, simplicity of the taxation mechanism, completeness of accumulation. 

Among the negative factors of UTC development in the conditions of tax 

decentralization, the shortcomings of the taxation system at the level of local 

budgets have been identified, including: low fiscal role of local taxes and fees; lack 

of legally defined right of local self-government bodies in the issue of introduction 

of own taxes and fees on the territory of the respective administrative-territorial 

unit; lack of interconnection and dependence between the level and quality of 

public services in the community and the tax efforts of the population; 

underdeveloped taxes that would directly reflect the tax policy of local authorities. 

The tax levers of the development of territorial communities stimulating are 

revealed, the use of which will contribute to the achievement of their financial 



capacity. The study showed the dominance of short-term interests and the lack of a 

strategic vision for the development of the tax system at the local level. Directions 

for improving the mechanisms of functioning of individual taxes at the local level 

have been developed. The economic, financial, political, social role of PIT as a 

regulator of socio-economic development of the territorial community is 

characterized. The directions of implementation of effective practices of property 

taxation in the EU countries in the taxation system in Ukraine in the context of 

increasing financial opportunities for the development of UTC in the conditions of 

tax decentralization are substantiated 

Key words: united territorial community, development of UTC, local 

governments, tax potential, factors of development of tax potential, tax 

decentralization. 
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